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5. Encaminhe-se "extrato" desta Portaria à Coordenadoria de
Documentação e Biblioteca para publicação no diário oficial;

6. A afixação da presente Portaria no local de costume;

7. Notifique-se o departamento ambiental do ICRIM em Impera-
triz a fim de que proceda inspeção no Frigorífico FRIAGO, no prazo
máximo de 30(trinta) dias,  com elaboração do laudo pericial que deverá
ser encaminhado à esta Promotoria de Justiça.

Após devidamente cumprido, voltem os autos conclusos, para
ulteriores deliberações.

Numerem-se completamente os autos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Açailândia/MA, 1º de novembro de 2017.

SAMIRA MERCÊS DOS SANTOS
Promotora de Justiça, respondendo

1ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Balsas - MA

PORTARIA Nº 041/2017 - 1ª PJB

O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Balsas, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei Orgânica do
Ministério Público (Lei 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições
legais pertinentes;

CONSIDERANDO que, conforme o art. 127 da CF/88 incumbe
ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO ser 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;

CONSIDERANDO as informações de que o Município de For-
taleza dos Nogueiras realizou a contratação de escritório de advocacia
para atuar nas ações de interesse do mencionado Município, por meio de
inexigibilidade de licitação;

CONSIDERANDO que o texto constitucional, no seu art. 37, V,
dispõe que "os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento";

CONSIDERANDO que em matéria de acesso ao serviço públi-
co, a regra constitucional é a de que o ingresso nas carreiras públicas
somente se dê após aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos e que as demais hipóteses são exceções a esta regra e
devem sempre ser interpretadas restritivamente;

CONSIDERANDO que o preenchimento do cargo de Procura-

dor do Município é incompatível com o provimento em comissão, afinal,
suas atribuições, malgrado sejam de assessoramento, podem ser exercita-
das independentemente de excepcional vínculo de confiança com o chefe

do Poder Executivo;

CONSIDERANDO que a inexigibilidade desse liame de confiabilidade
com o alcaide, no caso de cargo de Procurador do Município, decorre do fato
de as funções desse agente público serem de natureza eminentemente técnica
e afetas à defesa dos interesses jurídicos do ente municipal;

CONSIDERANDO que o artigo 29 da Constituição da Repúbli-

ca dispõe que o Município atenderá os princípios estabelecidos na Cons-

tituição da República e na Constituição Estadual, ou seja, consagra o

princípio da SIMETRIA;

CONSIDERANDO que o ingresso na carreira da Advocacia Pú-

blica da União e Procuradorias dos Estados deve se dar por meio de con-

curso público, como exigem os artigos 131 e 132 da Constituição

da República;

CONSIDERANDO que de acordo com o princípio da simetria, o

Município, como ente federativo, submete-se ao regramento e

principiologia constitucionais voltadas à Administração Pública em

geral; assim, se a União, Estado e Distrito Federal têm suas procurado-

rias formatadas a partir da regra do concurso público, conclui-se que os

municípios brasileiros devem seguir a mesma lógica;

CONSIDERANDO a decisão que chamou o feito à ordem e

converteu o procedimento preparatório nº 14/2014 - 1ª PJB em inquérito

civil em virtude de ter expirado o prazo para sua conclusão.

RESOLVE

Instaurar o presente Inquérito Civil Público tendo por objeto

apurar eventual irregularidade concernente à contratação de escritório de

advocacia pelo Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA para o patrocinar

causas judiciais e administrativas e, para tanto, determina:

1. O registro no sistema próprio e autuação;

2. A nomeação do servidor Raylon Klysmann Araújo de Carvalho,

matrícula nº 1072886 para atuar como secretário do presente;

3. O encaminhamento da presente portaria para publicação na

imprensa oficial, bem como ao CAOP de defesa da Probidade e ao

Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão;

4. A afixação desta Portaria no Mural de Publicações das Promotorias

de Justiça de Balsas.

Cumpra-se. Após, conclusos.

Balsas, 25 de agosto de 2017.

DAILMA MARIA DE MELO BRITO
Promotora de Justiça

RESOLUÇÕES

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

RESOLUÇÃO Nº 47/2017 - CPMP

Redefine a divisão de atribuições no

âmbito das Promotorias de Justiça de

Santa Inês, Codó, Itapecuru-Mirim e

Pedreiras, com alteração do artigo 6º da

Resolução nº 02/2009 (nova redação ao

inciso III e acréscimo do inciso IV).

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em

especial a prevista no § 2º do artigo 23, da Lei Complementar nº 13/91,

abimaelfreitas
Realce
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R E S O L V E

Art. 1º As atribuições do ofício do Ministério Público, na comarca de

Santa Inês, ficam divididas entre as cinco Promotorias de Justiça existentes,

na conformidade do disposto a seguir:

I - 1ª Promotoria de Justiça - oficiar nos feitos da 1ª vara judici-

ária não afetos a órgão de execução com atribuição específica; defesa

do patrimônio público e da probidade administrativa; defesa da ordem

tributária e econômica; defesa da saúde;

II - 2ª Promotoria de Justiça - oficiar nos feitos da 2ª vara judici-

ária não afetos a órgão de execução com atribuição específica; fiscaliza-

ção de fundações e entidades de interesse social; defesa do meio ambiente;

defesa da pessoa com deficiência; defesa da mulher; execução penal,

incluindo a fiscalização de estabelecimentos penais;

III - 3ª Promotoria de Justiça - oficiar nos feitos da 3ª vara

judiciária não afetos a órgão de execução com atribuição específica;

defesa do consumidor; defesa da infância e juventude por aplicação

exclusiva da Lei nº 8.069/90; defesa da educação; oficiar nas habilita-

ções de casamento;

IV - 4ª Promotoria de Justiça - oficiar nos feitos da 4ª vara

judiciária não afetos a órgão de execução com atribuição específica;

V - 5ª Promotoria de Justiça - atuar junto ao juizado especial cível

e criminal; defesa dos direitos fundamentais; defesa do idoso; controle

externo da atividade policial - grupos I e II; conflitos agrários; conhecer

das precatórias ministeriais versando matéria não afeta a órgão de execução

com atribuição específica, providenciando o seu cumprimento.

Art. 2º Fica alterado o artigo 6º, da Resolução nº 02/2009-CPMP,

com a modificação do seu inciso III e acréscimo do inciso IV, com as

redações seguintes:

"Art. 6º ......................................................

III - nas comarcas com três Promotorias de Justiça:

a) - 1ª Promotoria de Justiça - oficiar nos feitos da 1ª vara

judiciária não afetos a órgão de execução com atribuição específica; defesa

do patrimônio público e da probidade administrativa; defesa da ordem

tributária e econômica; defesa do consumidor; defesa da saúde;

b) - 2ª Promotoria de Justiça - oficiar nos feitos da 2ª vara

judiciária não afetos a órgão de execução com atribuição específica;

fiscalização de fundações e entidades de interesse social; defesa do

meio ambiente; defesa dos direitos fundamentais; defesa do idoso; de-

fesa da pessoa com deficiência; controle externo da atividade policial

- grupos I e II; execução penal;

c) - 3ª Promotoria de Justiça - oficiar nos feitos da 3ª vara judiciária

não afetos a órgão de execução com atribuição específica; defesa da infância

e juventude por aplicação exclusiva da Lei nº 8.069/90; defesa da educação;

defesa da mulher; conhecer das precatórias ministeriais versando matéria

não afeta a órgão de execução com atribuição específica, providenciando o

seu cumprimento; oficiar nas habilitações de casamento;

IV - nas comarcas com mais de três Promotorias de Justiça, as

constantes da divisão estabelecida nos Anexos II e III, desta resolução."

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

São Luís, 06 de novembro de 2017.

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-Geral de Justiça

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 48/2017 - CPMP

Redefine a divisão de atribuições no
âmbito das Promotorias de Justiça de

Balsas.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MI-

NISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de
suas atribuições legais, em especial a prevista no § 2º do artigo 23, da
Lei Complementar nº 13/91,

R E S O L V E

Art. 1º As atribuições do ofício do Ministério Público, na comarca

de Balsas, ficam divididas entre as cinco Promotorias de Justiça existentes,

na conformidade do disposto a seguir:

I - 1ª Promotoria de Justiça - oficiar nos feitos da 1ª vara judiciária

não afetos a órgão de execução com atribuição específica; defesa do patrimônio

público e da probidade administrativa; defesa da ordem tributária e econômica;

defesa do consumidor; defesa da saúde;

II - 2ª Promotoria de Justiça - oficiar nos feitos da 2ª vara judici-

ária não afetos a órgão de execução com atribuição específica; fiscaliza-

ção de fundações e entidades de interesse social; defesa do meio ambiente;

defesa do idoso; defesa da pessoa com deficiência; execução penal,

incluindo a fiscalização de estabelcimentos penais;

III - 3ª Promotoria de Justiça - oficiar nos feitos da 3ª vara

judiciária não afetos a órgão de execução com atribuição específica;

defesa da infância e juventude por aplicação exclusiva da Lei nº 8.069/

90; defesa da educação; oficiar nas habilitações de casamento; conhecer
das precatórias ministeriais versando matéria de direito de família,

providenciando o seu cumprimento.

IV - 4ª Promotoria de Justiça - oficiar nos feitos da 4ª vara
judiciária não afetos a órgão de execução com atribuição específica;

V - 5ª Promotoria de Justiça - atuar junto ao juizado especial cível
e criminal; defesa dos direitos fundamentais; defesa da mulher; controle

externo da atividade policial - grupos I e II; conflitos agrários; conhecer

das precatórias ministeriais versando matéria não afeta a órgão de execução

com atribuição específica, providenciando o seu cumprimento.

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

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

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

São Luís, 22 de novembro de 2017.

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-Geral de Justiça

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça


