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b) no prazo de 90 (noventa) dias após a aprovação da lei de que
trata a alínea anterior, seja concluído o processo licitatório de contratação
da empresa para a realização do respectivo concurso público;

c) findo o processo licitatório, seja realizado o concurso público
para provimento do cargo de Procurador do Município, cuja conclusão e
homologação não poderá ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias;

d) imediatamente após a homologação do resultado do con-
curso público para provimento do cargo de Procurador Municipal,
proceda à imediata exoneração dos contratados e ocupantes de car-
gos comissionados que exerçam a mencionada função no âmbito do
Executivo de Pindaré-Mirim;

e) seja remetida à Promotoria de Justiça de Pindaré-Mirim:

I -  no prazo de 10 (dez) dias uteis, informação sobre as providên-
cias na espécie, em especial o encaminhamento de cronograma para
cumprimento das etapas previstas nas alíneas "a", "b", "c" e "d";

II - ao final do prazo de 30 (trinta) dias de que trata a alínea "a",
o projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal e, quando aprovada,
cópia da lei;

III - decorridos 30 (trinta) dias após a aprovação do projeto de
lei, informações sobre o andamento do processo licitatório para contratação
da empresa;

IV - ao final do prazo de 90 (noventa) dias de que trata a alínea "b",
cópia do termo de adjudicação da licitação e do contrato celebrado com a
empresa vencedora do certame para realização do concurso público;

V - decorridos 30 (trinta) dias da contratação da empresa,
informações sobre o andamento do concurso público;

VI - ao final do prazo de 90 (noventa) dias de que trata a alínea
"c", cópia do seu resultado, termos de nomeação e posse do(s) procurador(es)
municipal(is) e atos de exoneração dos ocupantes dos cargos comissionados.

O não cumprimento da presente RECOMENDAÇÃO ensejará
a tomada das medidas judiciais cabíveis, inclusive as tendentes à
responsabilização das autoridades omissas.

Encaminhe-se cópia ao CAOP-PROAD para controle e medidas
que julgar cabíveis.

Encaminhe-se cópia ao Ministério Público de Contas, para
conhecimento.

Encaminhe-se cópia a cada Vereador do Município de Pindaré-Mirim.

Encaminhe-se cópia eletrônica à Coordenadoria de Documentação
e Biblioteca para publicação no Diário Eletrônico do MPMA.

Afixe-se cópia no átrio da Promotoria, para conhecimento geral.

Cumpra-se.

Pindaré-Mirim, 09 de janeiro de 2017.

CLÁUDIO BORGES DOS SANTOS
Promotor de Justiça

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 39/2017 - CPMP

Disciplina a eleição do Corregedor-Ge-
ral do Ministério Público do Estado do
Maranhão, para o biênio 2017/2019.

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

RESOLVE:

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

Artigo 2º - A eleição será realizada por escrutínio secreto, no dia
05 de abril do corrente ano, das 08:00 às 14:00 horas, na sala de reunião
dos órgãos colegiados da Procuradoria Geral de Justiça, sita na avenida
Professor Carlos Cunha, nº 3261, bairro Calhau, em São Luís/MA.

Artigo 3º - São elegíveis Procuradores de Justiça não afastados
da carreira.

Artigo 4º - As inscrições serão efetivadas entre 06 e 10 de feverei-
ro de 2017, das 08:00 às 18:00 horas, mediante requerimento endereçado
ao presidente da Comissão Eleitoral, com entrada no Protocolo da Procu-
radoria Geral de Justiça.

Artigo 5º - A lista de inscritos será publicada no sítio eletrônico do
Ministério Público do Estado do Maranhão, nas redes sociais do órgão e
no Diário da Justiça.

§ 1º - Caberá impugnação aos inscritos no prazo de 24:00 horas.

§ 2º - Inexistindo impugnação, o deferimento das inscrições será
automático, sem a necessidade de nova publicação.

Artigo 6º - Os votos serão imediatamente apurados ao término da
votação pela Comissão Eleitoral e lavrada respectiva ata circunstanciada,
que será transcrita no livro de atas do Colégio de Procuradores de Justiça.

Artigo 7º - Será proclamado eleito o mais votado.

Parágrafo único - Em havendo empate, o eleito será o mais
antigo na carreira.

Artigo 8º - A Comissão Eleitoral será integrada pelos seguintes
Procuradores de Justiça: Krishnamurti Lopes Mendes França, como presi-
dente, Marco Antonio Anchieta Guerreiro e Maria Luíza Ribeiro Martins,
como titulares, e Selene Coelho de Lacerda e Themis Maria Pacheco de
Carvalho, como suplentes, já escolhidos pelo Colégio de Procuradores de
Justiça na sessão ordinária de 26 de janeiro do corrente ano.

§ 1º - A Comissão Eleitoral elegerá o seu secretário.

Artigo 9º- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Eleitoral.

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

São Luís, 1º de fevereiro de 2017.

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-Geral de Justiça

DEFENSORIA   PÚBLICA   DO   ESTADO

ADITIVO

RESENHA Nº 037/2017. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE Nº 003/
2017. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 021/2014 -
PROCESSO N° 1316/2016. PARTES: A DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO MARANHÃO e de outro lado JORGE LUTIFI DA PONTE.
OBJETO DO CONTRATO: Prorrogação de vigência por mais 36 (trin-
ta e seis) meses, contados a partir de 03 de fevereiro de 2017. BASE
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e 10.520/02. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UG: 080101; Programa de Trabalho: 03.092.0341.2656.0001; PI: Ma-
nutenção; ND: 339036.15; FR: 0101000000. DATA DA ASSINATURA:
03 de fevereiro de 2017. ASSINATURA: Werther de Moraes Lima Junior
e de outro lado Jorge Lutifi da Ponte. ARQUIVAMENTO: Pasta Resenhas
- Aditivo 2017. São Luís, 06 de fevereiro de 2017. JOÃO MARCELO DE
MEDEIROS MOREIRA - Assessoria Jurídica - DPE/MA.
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