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escoado o prazo de 120 (cento e vinte dias), a notícia de fato deverá convolar-se em
Procedimento Preparatório, Inquérito Civil, Procedimento Administrativo ou
Procedimento Investigatório Criminal,

CONSIDERANDO a necessidade de realização de outras dili-
gências e maiores esclarecimentos sobre os fatos objeto da presente
notícia de fato;

CONSIDERANDO a necessidade de conversão da presente
Notícia de Fato em Procedimento Administrativo;

CONSIDERANDO que até o presente momento não há
elementos que indiquem atos ímprobos ou criminais;

RESOLVE DETERMINAR:

a) Converter a Notícia de Fato nº 06/2014 - PJC em Procedimen-
to Administrativo, que versa sobre fiscalização de Convênio nº 420/2013,
celebrado entre o Estado do Maranhão, através da SEDES e a Prefeitura
Municipal de Porto Rico do Maranhão, cujo objeto é a implantação do
projeto de sistema simplificado de abastecimento d'água e rede de distri-
buição, tendo como parte integrante do polo ativo o Ministério Públi-
co Estadual e como parte integrante do polo passivo o Município de
Porto Rico do Maranhão e a Prefeita Rosa Ivone Braga, em Procedi-
mento Administrativo, com número de ordem e registro em livro
próprio e demais providências de praxe, conforme art. 4º, § 1º, inc. I
c/c art. 5º, ambos do Ato Regulamentar Conjunto de nº 05/2014,
adotando-se as providências legais necessárias;

b) Encaminhe-se o Ofício de fls. 21 à Prefeitura de Porto Rico do
Maranhão, solicitando as providências em relação à prestação de contas
do Convênio nº 420-CV/2013, bem como encaminhe a licitação refente
ao convênio mencionado;

Para auxiliá-lo na investigação, nomeio como Secretários Mar-
celo José Mendonça Jansen de Mello, Mirian Ribeiro Costa e Natália Roberta
Assunção dos Santos, servidores lotados nesta Promotoria de Justiça,
compromissando-os e encarregando-os de proceder às notificações necessárias,
podendo expedir certidões sobre seu teor.

Assim sendo, procedam os Secretários com a autuação desta
Portaria e o registro em livro próprio, bem como sua publicação na
Imprensa Oficial.

Cedral, 3 de março de 2016.

ARIANO TÉRCIO SILVA DE AGUIAR
Promotor de Justiça de Cedral

PORTARIA Nº 036/2016 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Nº 22/2016

Assunto: Notícia de negligência pra-
ticada por Rosalino Dias Pinheiro
em relação ao seu filho (Conversão
da Notícia de Fato nº 25/2016)

Polo ativo: Francinaura Soeiro dos Anjos

Polo passivo: Rosalino Dias Pinheiro

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por
meio do Promotor de Justiça Ariano Tércio Silva de Aguiar, titular da Promotoria
de Justiça de Cedral/MA, usando das disposições constantes no Ato Regulamentar
Conjunto nº 05/2014 - GPGJ/CGMP, que dispõe em seu art. 4º, § 1º, inc. I, que
escoado o prazo de 120 (cento e vinte dias), a notícia de fato deverá convolar-se em
Procedimento Preparatório, Inquérito Civil, Procedimento Administrativo ou
Procedimento Investigatório Criminal,

CONSIDERANDO a necessidade de realização de outras dili-
gências e maiores esclarecimentos sobre os fatos objeto da presente
notícia de fato;

CONSIDERANDO a necessidade de conversão da presente
Notícia de Fato em Procedimento Administrativo;

CONSIDERANDO que até o presente momento não há elementos
que comprovem a prática de crime ou ato de improbidade administrativa;

RESOLVE DETERMINAR:

a) Converter a Notícia de Fato nº 25/2015 - PJC em Procedimento
Administrativo, que versa sobre notícia de negligência praticada por Rosalino
Dias Pinheiro em relação ao seu filho, tendo como parte integrante do polo
ativo Francinaura Soeiro dos Anjos e como parte integrante do polo passivo
Rosalino Dias Pinheiro, em Procedimento Administrativo, com número de or-
dem e registro em livro próprio e demais providências de praxe, conforme art. 4º,
§ 1º, inc. I c/c art. 5º, ambos do Ato Regulamentar Conjunto de nº 05/2014,
adotando-se as providências legais necessárias;

b) Aguarde-se resposta do Conselho Tutelar do Município de
Porto Rico do Maranhão;

Para auxiliá-lo na investigação, nomeio como Secretários Mar-
celo José Mendonça Jansen de Mello, Mirian Ribeiro Costa e Natália Roberta
Assunção dos Santos, servidores lotados nesta Promotoria de Justiça,
compromissando-os e encarregando-os de proceder às notificações necessárias,
podendo expedir certidões sobre seu teor.

Assim sendo, procedam os Secretários com a autuação desta Portaria
e o registro em livro próprio, bem como sua publicação na Imprensa Oficial.

Cedral, 3 de março de 2016.

ARIANO TÉRCIO SILVA DE AGUIAR
Promotor de Justiça de Cedral

RESOLUÇÕES

Colégio  de  Procuradores  do Ministério  Público - CPMP

RESOLUÇÃO Nº 35/2016 - CPMP

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 2016/2018.

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 2016/2018, nos termos do § 2º,
do art. 7º da Lei Complementar nº 013/91 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º A eleição ocorrerá no dia 16 de maio de 2016 (segunda
feira), das 08:00 às 17:00 horas, e terá lugar nas cidades de São Luís (na
sede da Procuradoria-geral de Justiça), Imperatriz e Timon (nas respecti-
vas 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 procedimentos
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 pelos
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 funcional, que
apresentarem pedido de inscrição ao presidente da comissão, sob protocolo,
no período de 4 de abril de 2016 à 15 de abril de 2016, até as 18:00 horas.
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§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, correndo, a
partir desta publicação, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o ofere-
cimento de impugnação e igual prazo para resposta. 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.

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 publica-
do 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, devendo 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 ime-
diatamente 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, por meio de ofício, ao Governador do Estado,
consignando-se o prazo para nomeação previsto em Lei.

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

Art. 10 - Para integrarem a comissão eleitoral ficam designados os
Procuradores de Justiça: Paulo Roberto Saldanha Ribeiro, presidente, Mariléa
Campos dos Santos Costa e Joaquim Henrique de Carvalho Lobato, titula-
res, 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: Alenilton Santos da Silva Júnior (Di-
retor das Promotorias de Justiça de Imperatriz), presidente, Alessando
Brandão Marques e Sandra Soares de Pontes, e para a mesa receptora e
apuradora de votos em Timon, os Promotores de Justiça: Giovanni Papinni
Cavalcanti Moreira (Diretor das Promotorias de Justiça de Timon), presidente,
Eduardo Borges Oliveira e Antonio Borges Nunes Júnior.

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

São Luís, 31 de março de 2016.

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

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

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça em exercício

RESOLUÇÃO Nº 36/2016 - CPMP

Altera a redação dos incisos III, IV, V e
VII do artigo 2º da Resolução nº 17/
2011, que regulamenta a remoção por
permuta nos casos que especifica.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e na
forma da Lei Complementar Estadual nº 013, de 25 de outubro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica alterado o artigo 2º da Resolução nº 17/2011-
CPMP, de 21 de dezembro de 2011, nos seus incisos III, IV, V e VII, que
passam a vigorar com a redação seguinte:

Art. 2º..................................................................................

III - estiver a menos de um ano da idade prevista para a aposen-
tadoria compulsória;

IV - integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade da respectiva
entrância, salvo se o cargo a ser permutado for localizado na mesma comarca;

V - tiver figurado em lista tríplice para promoção por mereci-
mento, salvo se o cargo a ser permutado for localizado na mesma comarca;

VI - …....................................................................................;

VII - estiver por qualquer forma afastado do exercício das suas
funções de órgão de execução, exceto se por férias.

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

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

São Luís-MA, 31 de março de 2016.

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

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça em exercício

DEFENSORIA   PÚBLICA   DO   ESTADO

ATOS

A Defensora Pública-Geral do Estado do Maranhão, no uso da atribui-
ção que lhe é delegada pelo Decreto Estadual nº 18.732, de 11 de junho de 2002,

RESOLVE:

Exonerar a pedido nos termos do art. 41 da Lei nº 6.107, de 27
de julho de 1994, aplicável ao caso por força do art. 58 da Lei Comple-
mentar Estadual nº 19, de 11 de janeiro de 1994, Vitor Eduardo Tavares
de Oliveira, Matrícula nº 2443901, do cargo de Defensor Público de 1ª
Classe, da carreira da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, de-
vendo assim ser considerado a partir do dia 4 de abril de 2016, tendo em
vista o que consta do Processo nº 0520/2016 - DPE.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 1º DE ABRIL DE 2016, 195º DA
INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA.

MARIANA ALBANO DE ALMEIDA
Defensora Pública-Geral do Estado

A Defensora Pública-Geral do Estado do Maranhão, no uso da
atribuição que lhe é conferida pela Lei Complementar Estadual nº 19,
de 11 de janeiro de 1994, art. 17, VI e Lei Complementar Federal nº
80, de 12 de janeiro de 1994, art. 97-A, I, com redação dada pela
Lei Complementar Federal nº 132, 7 de outubro de 2009,

RESOLVE:

Nomear Francisco das Chagas Veras Vieira, para o cargo em
comissão de Assessor Júnior, DAS-2, devendo assim ser considerado a
partir do dia 1º de abril de 2016.

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE MARÇO DE 2016, 195º DA
INDEPENDÊNCIA E 128º DA REPÚBLICA.

MARIANA ALBANO DE ALMEIDA
Defensora Pública-Geral do Estado


