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administração, na medida em que não há apresentação de estudo de im-
pacto orçamentário, de estudo de adequação à Lei de Responsabilidade
Fiscal, não há apresentação do valor da remuneração de cada cargo ao qual
se pretende contratar, e nem de onde sairão as verbas para o pagamento dos
vencimentos dos eventuais contratados, ou seja, impossível a análise por qual-
quer órgão ou cidadão do respeito à decisão judicial, e; e) não há indicação de
que os cargos serão substituídos por concurso público;

CONSIDERANDO que o referido projeto apresenta diver-
sos indícios de inconstitucionalidades tais como: a) não apresenta-
ção de estudo de impacto orçamentário; b) não apresentação de estudo
referente à necessidade de cargos permanentes no munícipio; c) não apre-
sentação da forma de realização de processo seletivo para contratação
de servidores; d) não apresentação de discriminação dos salários dos
servidores; e) indicação de hipóteses, nos incisos do art. 2º, que não
configuram necessidade temporária e excepcional de interesse público,
tais como as indicadas nos incisos III, IV, V, VI, VII, VIII e IX; f)
apresentação de hipótese de dispensa de processo seletivo simplificado
nos termos do art. 3º, §2º; g) além de outras inconstitucionalidades;

CONSIDERANDO que a admissão de pessoal no serviço público
em desconformidade com o ordenamento jurídico em vigor caracteriza
ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput e § 1º, da
Lei nº 8.429/92, sujeitando o responsável a diversas penalidades, dentre as
quais a perda da função pública, reparação do dano causado e suspensão de
direitos políticos por até 05 (cinco) anos, além de crime previsto no
artigo 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/67, sujeitando o responsável à pena
de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos;

CONSIDERANDO que, diante do arcabouço normativo regente
da espécie, a votação e aprovação do mencionado PL poderá caracterizar
dolosa violação de princípios administrativos, notadamente da legalidade,
moralidade e impessoalidade, o que se consubstancia em ato de improbidade
administrativa, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/92;

RESOLVE RECOMENDAR ao Senhores Vereadores Munici-
pais de São João Batista, os Senhores Francisco de Assis Santos Araújo,
Valdez Diniz Junior, Carlos Renato Ferreira Machado, João Batista Penha
Cutrim, Carlos Celso Lindoso, Francisco Pinto Santos, Zilmara Gisely
Lindoso Serra, Jorge Luis Madeira Nunes, Tales Lima Pinheiro, Francisco
Furtado Penha, Lurdilene Andrade Melonio que se abstenham de apro-
var, nos termos propostos, o Projeto de Lei nº 002/2017 de iniciativa
da Prefeitura Municipal de São João Batista/MA

Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para a resposta, pela Mesa Dire-
tora da Câmara Municipal, à presente Recomendação sobre eventuais
medidas adotadas, que, em caso de inobservância de seus termos, deverá
ser acompanhada de cópia integral do respectivo autos do PL, das atas de
sessões de julgamento, tudo sob pena de possível incursão nas sanções
do art. 10 da Lei Federal nº 7.347/85.

Em caso de não acatamento desta Recomendação, o Ministério
Público informa que adotará as medidas legais necessárias a fim de assegu-
rar a sua implementação, inclusive através de eventual ajuizamento de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa, visando a
responsabilização pessoal dos que derem causa ao descumprimento.

Intimem-se os Vereadores Municipais.

Dê-se ampla publicidade à esta Recomendação, inclusive encami-
nhando cópia aos meios de comunicações presentes no município.

Encaminhe-se cópia desta Recomendação, via email, à Biblioteca
do Ministério Público do Maranhão e afixe-se no quadro de avisos desta
Promotoria de Justiça.

Publique-se e cumpra-se.

São João Batista, 23 de fevereiro de 2017.

FELIPE AUGUSTO ROTONDO
Promotor de Justiça

RESOLUÇÃO

Colégio  de  Procuradores  do  Ministério  Público - CPMP

RESOLUÇÃO Nº 41/2017 - CPMP

Dispõe sobre a atuação do Ministério Público nas audiências de custódia de presos e
cria, na entrância final, quatro Promotorias de Justiça Criminais.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto no § 2º do artigo 23, da Lei Complementar nº 13/91,

R E S O L V E

Art. 1º Nas comarcas onde inexistente órgão judiciário com competência exclusiva para a realização de audiências de custódia de presos em
flagrante ou em cumprimento a mandados de prisão preventiva ou cautelar, a atuação do Ministério Público nesses atos, no curso do expediente
ordinário e do eventual prolongamento deste, ficará a cargo do Promotor de Justiça no exercício da atribuição criminal geral junto à vara judiciária em
que se realizar a audiência.

§ 1º - Quando a prisão efetivada o for em razão de fato sujeito à persecução por órgão de execução com atribuição específica (especializado, júri,
execuções penais etc.), a audiência de custódia ficará a cargo do detentor dessa atribuição, obedecida a regra própria de distribuição quando houver mais de um.

§ 2º - Nas ocasiões em que ocorrente coincidência de horários de audiências judiciais para o Promotor de Justiça de atribuição específica,
substitui-lo-á, na audiência de custódia, o Promotor de Justiça no exercício da atribuição criminal geral junto à vara judiciária, cabendo àquele fazer a
comunicação imediata do fato ao substituto.

§ 3º - Expediente ordinário é o realizado nos dias úteis das 8 às 18 horas e, o seu prolongamento, o decurso do tempo além daquele limite que
se faça necessário para o encerramento do ato iniciado no curso ordinário.

Art. 2º O ofício do Ministério Público nas audiências de custódia de presos em razão de inadimplemento de obrigação alimentícia será exercido,
em todas as comarcas do Estado, pelo Promotor de Justiça em exercício junto à vara judiciária em que tramitando o respectivo processo.

Art. 3º Ficam criadas, na comarca de São Luís, quatro Promotorias de Justiça Criminais, designadas, até que aprovado o projeto de resolução
que visa à reorganização das Promotorias de Justiça de entrância final, 18ª Promotoria de Justiça Criminal/2ª IC, 18ª Promotoria de Justiça Criminal/
3ª IC, 18ª Promotoria de Justiça Criminal/4ª IC e 18ª Promotoria de Justiça Criminal/5ª IC, destinadas à atuação junto à Central de Inquéritos, com
as atribuições constantes do anexo a esta resolução, a serem titularizadas na forma da seção V, capítulo II, título II, da Lei Complementar nº 13,
de 25 de outubro de 1991.
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Art. 4º O anexo único (Promotorias de Justiça/Promotores de Justiça da entrância final - número, classificação funcional e atribuições) da
Resolução nº 19/2013-CPMP passa a ter as definições correspondentes aos seus números de ordem 42 a 46 com a redação do anexo a esta resolução,
mantidas as dos atuais números de ordem 43 e subsequentes, devidamente renumerados.

Art. 5º Revogam-se a Resolução nº 31/2015-CPMP e demais disposições em contrário.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São Luís, 30 de março de 2017.

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-Geral de Justiça

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

ANEXO (Resolução nº 41/2017 - CPMP)

Promotorias de Justiça Criminais de São Luís 
[...] [...] [...] [...] 

 
 
 

042 

 
 
 

19ª Promotoria de 
Justiça Criminal 

 
 

18ª Promotoria de Justiça 
Criminal/1ª IC 

(1º Promotor de Justiça de 
Investigação Criminal) 

- Oficiar nos feitos da Central de Inquéritos, conforme distribuição interna. 
- Atuar nas audiências de custódia de presos em razão de prisão em flagrante ou de 
cumprimento de mandado de prisão preventiva ou cautelar, conforme distribuição interna.  
- Conhecer das comunicações de delitos de natureza comum veiculadas através da Ouvidoria 
do Ministério Público e dos órgãos de Administração Superior, conforme distribuição interna, 
providenciando o devido encaminhamento, com adoção das medidas administrativas e 
judiciais cautelares cabíveis. 
- Exercer o controle externo difuso da atividade policial sobre fatos verificados em exame de 
autos em que oficie. (Res. 02/2009, art. 6º-A, ‘n’). 

 
 
 

043 

 
 
 
 

 
 

18ª Promotoria de Justiça 
Criminal/2ª IC 

(2º Promotor de Justiça de 
Investigação Criminal) 

- Oficiar nos feitos da Central de Inquéritos, conforme distribuição interna. 
- Atuar nas audiências de custódia de presos em razão de prisão em flagrante ou de 
cumprimento de mandado de prisão preventiva ou cautelar, conforme distribuição interna.  
- Conhecer das comunicações de delitos de natureza comum veiculadas através da Ouvidoria 
do Ministério Público e dos órgãos de Administração Superior, conforme distribuição interna, 
providenciando o devido encaminhamento, com adoção das medidas administrativas e 
judiciais cautelares cabíveis. 
- Exercer o controle externo difuso da atividade policial sobre fatos verificados em exame de 
autos em que oficie. (Res. 02/2009, art. 6º-A, ‘n’). 

 
 
 

044 

 
 
 
 

 
 

18ª Promotoria de Justiça 
Criminal/3ª IC 

(3º Promotor de Justiça de 
Investigação Criminal) 

- Oficiar nos feitos da Central de Inquéritos, conforme distribuição interna. 
- Atuar nas audiências de custódia de presos em razão de prisão em flagrante ou de 
cumprimento de mandado de prisão preventiva ou cautelar, conforme distribuição interna.  
- Conhecer das comunicações de delitos de natureza comum veiculadas através da Ouvidoria 
do Ministério Público e dos órgãos de Administração Superior, conforme distribuição interna, 
providenciando o devido encaminhamento, com adoção das medidas administrativas e 
judiciais cautelares cabíveis. 
- Exercer o controle externo difuso da atividade policial sobre fatos verificados em exame de 
autos em que oficie. (Res. 02/2009, art. 6º-A, ‘n’). 

 
 
 

045 

 
 
 
 

 
 

18ª Promotoria de Justiça 
Criminal/4ª IC 

(4º Promotor de Justiça de 
Investigação Criminal) 

- Oficiar nos feitos da Central de Inquéritos, conforme distribuição interna. 
- Atuar nas audiências de custódia de presos em razão de prisão em flagrante ou de 
cumprimento de mandado de prisão preventiva ou cautelar, conforme distribuição interna.  
- Conhecer das comunicações de delitos de natureza comum veiculadas através da Ouvidoria 
do Ministério Público e dos órgãos de Administração Superior, conforme distribuição interna, 
providenciando o devido encaminhamento, com adoção das medidas administrativas e 
judiciais cautelares cabíveis. 
- Exercer o controle externo difuso da atividade policial sobre fatos verificados em exame de 
autos em que oficie. (Res. 02/2009, art. 6º-A, ‘n’). 

 
 
 

046 

 
 
 
 

 
 

18ª Promotoria de Justiça 
Criminal/5ª IC 

(5º Promotor de Justiça de 
Investigação Criminal) 

- Oficiar nos feitos da Central de Inquéritos, conforme distribuição interna. 
- Atuar nas audiências de custódia de presos em razão de prisão em flagrante ou de 
cumprimento de mandado de prisão preventiva ou cautelar, conforme distribuição interna.  
- Conhecer das comunicações de delitos de natureza comum veiculadas através da Ouvidoria 
do Ministério Público e dos órgãos de Administração Superior, conforme distribuição interna, 
providenciando o devido encaminhamento, com adoção das medidas administrativas e 
judiciais cautelares cabíveis. 
- Exercer o controle externo difuso da atividade policial sobre fatos verificados em exame de 
autos em que oficie. (Res. 02/2009, art. 6º-A, ‘n’). 

[...] [...] [...] [...] 
 


