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2ª Promotoria de Justiça da Comarca  de Santa Inês - MA

PORTARIA Nº 09/2017 - 4ª PJSI

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO, por seu Pro-
motor de Justiça, Dr. Sandro Carvalho Lobato de Carvalho, titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Santa Inês/MA, respondendo pela 4ª Promotoria
de Justiça de Santa Inês/MA no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individu-
ais indisponíveis (CF, art. 127, caput; Lei nº 8.625/93, art. 26 e
Lei Complementar Estadual nº 013/91, art. 1º, caput);

CONSIDERANDO que o Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014-
GPGJ/CGMP prevê a instauração de Procedimento Administrativo para apurar fato
que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis (art.3º, V);

CONSIDERANDO que a campanha "Conte até 10. Paz. Essa é
a atitude", concebida como ação da ENASP - Estratégia Nacional de
Justiça e Segurança Pública e lançada nacionalmente em novembro de
2012, ultrapassou os limites institucionais dos órgãos que a compõem -
CNMP, CNJ e Ministério da Justiça - e ganhou os espaços sociais
mais diversos, com uma mensagem de paciência, tolerância e reflexão
que evite a prática de atos de violência, especialmente homicídios,
cujas consequências são individual e socialmente desastrosas;

CONSIDERANDO que o projeto CONTE ATÉ 10 - ESPORTE
NAS ESCOLAS: prevenir e educar, em trâmite nesta Promotoria de Justi-
ça desde 18 de abril de 2013, conquistou o 5º lugar no prêmio CNMP
no ano de 2014;

CONSIDERANDO que a existência do projeto é diretamente
ligada aos esforços do Promotor de Justiça, titular da 5ª Promotoria de
Justiça e do Magistrado do Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca,
que possibilitam os recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias,
das composições civis, das transações Penais e da suspensão condicional
de processos do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Inês, objetivando
assim o pagamento das aulas de Taekwondo fornecidas pelo  professor
Yuri J. Oliveira Rodrigues (Banco do Brasil, Ag. 2972-6, Conta Cor-
rente nº 36.726-5), o qual todas as terças-feiras e quintas-feiras leciona
para os alunos do Centro Educacional de Ensino Poeta Antônio José;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente);

RESOLVE

Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
na forma do art.3º, V, c/c art.5º, III, do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/
2014-GPGJ/CGMP, para acompanhar a execução do Projeto acima citado,
determinando, desde já, as seguintes providências:

a) A designação da servidora Keila Pereira da Silva Cunha,
Técnica Ministerial do quadro permanente de servidores da Procurado-
ria Geral de Justiça do Maranhão, lotada nesta Promotoria de Justiça,
para secretariar os trabalhos;

b) Autue-se, com a portaria sendo a página inicial, numere-se as
páginas e registre-se em livro próprio e no SIMP;

c) Requisite-se à Diretora do Centro Educacional Integral Poeta
Antônio José, que informe, no prazo de cinco dias, os dias e horários das
aulas de Taekwondo do projeto CONTE ATÉ 10 - ESPORTE NAS ESCO-
LAS, identificado os nomes dos alunos que participam, juntado cópia do
boletim escolar de cada um;

d) Requisite-se ao professor Yuri J. Oliveira Rodrigues que informe, no
prazo de cinco dias, a quantidade de alunos beneficiados com a realização do projeto,
detalhando a frequência de cada aluno e situação escolar;

e) Junte ao procedimento os recibos do professor Yuri J. Oliveira
Rodrigues, bem como os documentos existentes sobre o Projeto;

f) Apenas para manutenção da estrutura organizacional, mante-
nha as fotos e notícias jornalísticas dos anos 2013 a 2016 em portfólio
já existente;

g) Encaminhe-se cópia da presente Portaria a Biblioteca da PGJ/
MA, via e-mail institucional, para publicação no Diário Oficial do Estado
visando maior publicidade;

h) Publique-se esta Portaria no átrio das Promotorias de Justiça
de Santa Inês pelo prazo de 15 dias.

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

Santa Inês/MA, 23 de agosto de 2017.

SANDRO CARVALHO LOBATO DE CARVALHO
Promotor de Justiça, resp.

RELAÇÃO   DE   INSCRITOS

Em obediência ao disposto no art. 33 § 1º do Regimento Interno
do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, torno público para
conhecimento dos interessados, que foram processadas na Secretaria as
seguintes inscrições:

REMOÇÃO (Entrância Inicial)

1) Promotoria de Justiça de Mirinzal
Critério: Merecimento  Edital nº 5/2017.  Proc. nº 11189/2017

Nº PROMOTOR DE JUSTIÇA 
INSCRITO 

INÍCIO DO EXERCÍCIO NA 
PROMOTORIA 

1 Thiago de Oliveira Costa Pires 05/10/2015 

2) Promotoria de Justiça de Penalva
Critério: Antiguidade.  Edital nº 6/2017. Proc. nº 11190/2017

Nº PROMOTORES DE JUSTIÇA 
INSCRITOS 

INÍCIO DO EXERCÍCIO NA 
PROMOTORIA 

1 Rogernílson Ericeira Chaves 31/08/2015 

São Luís, 1º de setembro de 2017.

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO

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

RESOLUÇÃO Nº 43/2017 - CPMP

Dispõe sobre a eleição destinada à escolha
dos integrantes do Conselho Superior do
Ministério Público, para o biênio 2017/2019.

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",
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CONSIDERANDO a decisão do Egrégio Colégio de Procuradores
de Justiça em sessão ordinária realizada no dia 31 de agosto de 2017,
conforme os autos do Processo nº 11196/2017,

RESOLVE:

Art. 1º. Esta Resolução regulamenta o procedimento destinado à
escolha dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público do
Estado do Maranhão, para o mandato relativo ao biênio 2017/2019.

Art. 2º. À Comissão Eleitoral incumbe:

I - conduzir os procedimentos destinados à inscrição dos candidatos;

II - estar presente na abertura do processo eleitoral eletrônico;

III - fiscalizar a apuração dos votos e proclamar os eleitos;

IV - apreciar todos os incidentes opostos em quaisquer das fases
do processo eleitoral e resolver os casos não previstos nesta Resolução.

§1º. O previsto no Inciso II consiste em acompanhar o procedi-
mento de emissão da zerésima;

§2º. Para integrarem a Comissão Eleitoral ficam designados os
Procuradores de Justiça Drs. Regina Maria da Costa Leite - Presidente,
Marco Antonio Anchieta Guerreiro e Maria Luíza Ribeiro Martins, na
qualidade de titulares, e Iracy Martins Figueiredo Aguiar, como suplente.

Art. 3º. A eleição dar-se-á no dia 02 de outubro de 2017, das 08h às
15h, por meio eletrônico, através do banner da eleição destinado a este fim,
localizado na página inicial do site do Ministério Público do Estado do Maranhão,
mediante a utilização de login e senha para acesso à Intranet.

Art. 4º. São considerados eleitores os membros do Ministério
Público Estadual em atividade.

Art. 5º. Somente poderão concorrer à eleição os (as) Procuradores
(as) de Justiça que não estejam afastados da carreira, inscritos para o pleito.

Art. 6º A inscrição dos candidatos terá início no dia 11 de se-
tembro de 2017 e prazo final em 18 de setembro de 2017.

Art. 7º O pedido de inscrição do (a) candidato (a) será feito
mediante requerimento dirigido à Comissão Eleitoral e apresentado na
Seção de Protocolo da Procuradoria Geral de Justiça, a partir das 8h do dia
11 de setembro até as 15h do dia 18 de setembro de 2017.

§ 1º. A relação dos requerentes será publicada no dia imediata-
mente seguinte à expiração do prazo para a inscrição, nos quadros de
avisos do prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça e no hotsite da
eleição disponibilizado na página inicial do sítio eletrônico do MPMA,
correndo, a partir desta publicação, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para impugnação;

§ 2º Encerrado o prazo para impugnação, a Comissão Eleitoral
decidirá em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 3º. Da decisão que resolver a impugnação, publicada na forma do
§1º, caberá recurso para o Colégio de Procuradores, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, devendo o Colegiado reunir-se extraordinariamente no
segundo dia útil após a interposição do recurso.

Art. 8º. A convocação dos membros do Ministério Público do Esta-
do do Maranhão, para a eleição, far-se-á através de publicação no Boletim
Interno Eletrônico, na página de "Avisos" do sítio eletrônico do MPMA e
por meio do e-mail institucional de todos os membros ministeriais.

Art. 9º. A cédula eletrônica de votação conterá os nomes dos
candidatos habilitados, dispostos em ordem alfabética.

Art. 10. A eleição dar-se-á por voto secreto e plurinominal,
podendo o eleitor votar em até cinco candidatos.

Parágrafo Único. Não serão considerados válidos os votos oriundos
de outra forma que não seja eletrônica.

Art. 11. Ao fim do período definido no art. 3º, segue-se imediata
apuração dos votos.

Art. 12. Tão logo terminada a votação, a contagem dos vo-
tos será procedida pela Comissão Eleitoral, devendo tudo constar em
ata circunstanciada, lavrada pelo (a) Secretário (a) e assinada pelos
membros da Comissão.

Parágrafo Único. A Comissão escolherá, dentre seus componentes,
aquele (a) que exercerá a função de Secretário (a).

Art. 13. Serão proclamados eleitos conselheiros titulares os cinco candi-
datos mais votados e suplentes os que se lhes seguirem na ordem de votação,
até o máximo de cinco.

Art. 14. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 16 de outubro de 2017.

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 31 de agosto de 2017.

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

TERMO   DE   DOAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO N° 08/2017.PROCESSO N°
103122017: OBJETO: Doação de bens móveis ociosos e recuperável e
inservíveis para o funcionamento da entidade doadora, de propriedade da
Doadora à Donatária a título gratuito, no valor estimado de R$ 32.887,10
(trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dez centavos), para
fins de uso e interesse social, conforme consta no Processo Administra-
tivo n° 10312/2017. BASE LEGAL: Artigo 17, II, "a" da Lei 8.666/93,
e Ordem de Serviço n° 01/2012, art. 4º, da PGJ/MA. DOADORA: PRO-
CURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. DONATÁRIA:
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDENCIA-
SEGEP.São Luís, 01 de setembro  de 2017.EMMANUEL JOSÉ PERES
NETTO GUTERRES SOARES - Diretor Geral PGJ/MA.

DEFENSORIA   PÚBLICA   DO   ESTADO

ADITIVOS

RESENHA Nº 362/2017. DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 060/
2017. AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 078/2016.
PROCESSO Nº 0754/2017. PARTES: Defensoria Pública Geral do Es-
tado do Maranhão e Ana Paula Costa Cantanhede e como interveniente a
Sociedade Maranhense de Ensino Superior - SOMAR mantenedora da Facul-
dade do Maranhão - FACAM. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação da
vigência, com início em 04 de julho de 2017 e término em 03 de julho de
2018. DATA DA ASSINATURA: 04 de julho de 2017. DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: UG: 080101, Programa de Trabalho: 03.092.0341.26 56.0001;
PI: Manutsede; ND: 339036.10-Serv. Terc. Pessoa Física/Estagiário; FR:
0101000000/0301000000. BASE LEGAL: Lei nº 11.788/08. ARQUIVA-
MENTO: Pasta de resenha 2017-Aditivos/ TCE. São Luís, 31 de agosto de 2017.
Lívia Guanaré Barbosa Borges - Assessoria Jurídica - DPE/MA.

RESENHA Nº 363/2017. DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 061/
2017. AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 077/2016.
PROCESSO Nº 0755/2017. PARTES: Defensoria Pública Geral do Es-
tado do Maranhão e Deuzarina de Jesus Pereira Mendes Gomes e como
interveniente da Universidade Ceuma -UNICEUMA. OBJETO DO
ADITIVO: Prorrogação da vigência, com início em 04 de julho de 2017
e término em 03 de julho de 2018. DATA DA ASSINATURA: 04 de julho
de 2017. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UG: 080101, Programa de


