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RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 03/2009-CPMP*

Dispõe sobre a eleição destinada à esco-

lha dos integrantes do Conselho Superi-

or do Ministério Público, para o biênio

2009/2010.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da atribuição 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 Comple-

mentar Estadual nº 13/1991, que estabelece que “a escolha dos inte-

grantes do Conselho Superior dar-se-á no primeiro dia útil da pri-

meira semana de outubro dos anos ímpares, mediante eleição direta,

por voto plurinominal e secreto de todos os membros do Ministério

Público em atividade”,

RESOLVE:

Art. 1º. A eleição destinada à escolha dos integrantes do Conselho

Superior do Ministério Público, para o mandato relativo ao biênio 2009/

2010, dar-se-á no dia 05 de outubro de 2009, das 08:00 às 17:00 horas, nas

cidades de São Luís (no auditório da Procuradoria Geral de Justiça e na sede

das Promotorias de Justiça da Capital), Imperatriz e Timon (nas sedes das

respectivas Promotorias de Justiça), conduzida por Comissão Eleitoral

designada para esse fim, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo único. A inscrição dos candidatos terá início no primei-

ro dia útil, após a publicação desta Resolução, no Diário da Justiça do

Estado do Maranhão.

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 à proclamação dos eleitos,

bem como apreciar todos os incidentes opostos em quaisquer das fases do

processo eleitoral, e resolver os casos não previstos nesta Resolução.

Parágrafo único. A Comissão será auxiliada por mesas receptoras

e apuradoras de votos, instaladas, uma em Imperatriz e outra em Timon,

para as quais providenciará enviar a folha de presença de eleitores e as

cédulas de votação devidamente rubricadas.

Art. 3º. São considerados eleitores os membros do Ministério

Público Estadual em atividade.

Art. 4º. Somente poderão concorrer à eleição Procuradores de

Justiça não afastados da carreira, inscritos para o pleito.

§ 1º. O pedido de inscrição do candidato será feito mediante

requerimento à Comissão Eleitoral, apresentado até as 18:00 horas do dia

24 de setembro na Seção de Protocolo da Procuradoria Geral de Justiça.

§ 2º. A relação dos requerentes será publicada, no dia imediata-

mente seguinte à expiração do prazo para a inscrição, no átrio do prédio

sede da Procuradoria Geral de Justiça, no quadro de avisos próprio e no

Boletim Eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, correndo, a partir

desta publicação, o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a oposição de

impugnação e, a partir desta, o de 24 (vinte e quatro) horas para a comis-

são eleitoral decidir.

§ 3º. Da decisão que resolver a impugnação, publicada na forma do

parágrafo anterior, caberá recurso para o Colégio de Procuradores, no

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 5º. A convocação dos membros do Ministério Público para a

eleição far-se-á por edital expedido pela Procuradora-Geral de Justiça,

publicado uma vez na imprensa oficial do Estado e em jornal de grande

circulação, e através de ofício-circular.

Art. 6º. A eleição dar-se-á por voto secreto e plurinominal, po-

dendo o eleitor votar em até cinco candidatos.

Art. 7º. Para efeito de orientação ao eleitor será afixada, obriga-

toriamente, nos locais de votação, a relação dos candidatos inscritos.

Art. 8º. A consignação dos nomes dos candidatos na cédula de

votação obedecerá à ordem das respectivas inscrições.

Art. 9º. Tão logo terminada a votação, a contagem dos votos será

procedida, em Imperatriz e Timon, pelas correspondentes mesas receptoras

e, em São Luís, pela Comissão Eleitoral, devendo tudo constar em atas

circunstanciadas, lavradas pelos respectivos secretários e assinadas por

todos os respectivos componentes.

§ 1º. As atas das votações procedidas em Imperatriz e em

Timon, nelas constando o resultado das apurações dos votos colhi-

dos, serão imediatamente enviadas por fax à Comissão Eleitoral

que, em ato contínuo, fará a totalização dos votos consignados a

cada candidato.

§ 2º. As cédulas de votação não utilizadas e as folhas de presença

de eleitores serão devolvidas à Comissão Eleitoral.

Art. 10. Serão proclamados eleitos conselheiros titulares os cinco

candidatos mais votados e suplentes os que se lhes seguirem na ordem de

votação, até o máximo de cinco.

Parágrafo único. A posse dos eleitos ocorrerá no dia 19 de no-

vembro de 2009.

Art. 11. Ficam designados:

I - para integrar a Comissão Eleitoral, os Procuradores de Justiça:

Regina Maria da Costa Leite, Subprocuradora-Geral de Justiça para Assun-

tos Administrativos (presidente), Flávia Tereza de Viveiros Vieira, Carlos

Nina Everton Cutrim (titulares) e José Antônio Oliveira Bents e Ana Lídia

de Mello e Silva Morais (suplentes);
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II - para integrar a mesa receptora e apuradora de votos localiza-

da na sede das Promotorias de Justiça de São Luís os Promotores de

Justiça: Eduardo Daniel Pereira Filho, Mariléa Campos dos Santos Costa e

Maria Luciane Lisboa Belo (esta, suplente);

III – para integrar a mesa receptora e apuradora de votos de

Imperatriz, os Promotores de Justiça Antônio Coelho Soares Júnior (pre-

sidente), Ilana Franco Boueres Laender Morais e Fernanda Helena Nunes

Ferreira (esta, suplente);

IV - para integrar a mesa receptora e apuradora de votos de

Timon, os Promotores de Justiça: Selma Regina Souza Martins (pre-

sidente), Elda Maria Alves Moureira e Antônio Borges Nunes Júnior

(este, suplente).

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 27 de agosto 2009.

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público

*  Matéria republicada por incorreção no DJE nº166.

TRIBUNAL    DE  CONTAS   DO   ESTADO   DO   MARANHÃO

ACÓRDÃOS

Processo nº : 9050/2008-TCE

Jurisdicionado : Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros – SET

Natureza : Representação

Representante: Romeu de Aguiar Carvalho

Representada: Prefeitura Municipal de São Luís

Responsáveis: Carlos Tadeu D’aguiar Palácio

Silvana Carla Cerqueira Costa

Ministério Público de Contas : Procurador Jairo Cavalcanti Vieira

Relator : Conselheiro Edmar Serra Cutrim

Representação. Indícios de irregularida-

de de procedimento administrativo.

Convocação para audiência pública. Não

se submete aos ditames da Lei nº 8.666/

93. Extinção do processo.

ACÓRDÃO PL-TCE/MA N.º 267/2009

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da representação

movida pelo Sr. Romeu de Aguiar Carvalho, Vice-Presidente Administrati-

vo e Financeiro do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros –

SET, contra ato do então Prefeito Municipal de São Luis, Sr. Carlos Tadeu

D’aguiar Palácio e da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sra.

Silvana Carla Cerqueira Costa, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal

de Contas do Estado do Maranhão, com fundamento no art. 144 da Lei nº

8.258/05 e no art. 269, I do Código de Processo Civil, reunidos em sessão

ordinária do pleno, por unanimidade, nos termos do relatório e voto do Relator,

de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, em:

I – Conhecer a presente representação, porém, na analise do

mérito, negar provimento e extinguir o processo com base nos artigos

supracitados, por falta de amparo legal;

II – Determinar a publicação da presente decisão no Diário

Oficial da Justiça para que surtam os efeitos legais;

III –  Encaminhar ao representante cópia desta decisão para

conhecimento e providências que entender cabíveis;

IV – Enviar  os autos à CODAR/ARQUIVO para que proceda ao

arquivamento destes.

Presentes à sessão os Conselheiros Raimundo Oliveira Filho (Pre-

sidente), Edmar Serra Cutrim (Relator), Álvaro César de França Ferreira,

Yêdo Flamarion Lobão, João Jorge Jinkings Pavão, José de Ribamar Cal-

das Furtado; o Conselheiro Substituto Melquizedeque Nava Neto; os Audi-

tores Antônio Blecaute Costa Barbosa e Osmário Freire Guimarães e o

Procurador de Contas Jairo Cavalcanti Vieira, membro do Ministério Pú-

blico de Contas.

Publique-se e cumpra-se.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão,

em São Luís, 6  de maio de 2009.

Conselheiro Raimundo Oliveira Filho

Presidente

Conselheiro Edmar Serra Cutrim

Relator

Jairo Cavalcanti Vieira

Procurador de Contas

Processo n.º : 4118/2001-TCE

Apensado : Recurso de Revisão n.º 2468/2008-TCE

Jurisdicionado : Câmara Municipal de Nova Iorque

Natureza : Prestação de contas anual de gestão

Exercício financeiro : 2000

Recorrente : Abraão Coelho Neto

Ministério Público de Contas

Contas: Procuradora Flávia Gonzalez Leite

Relator : Conselheiro Edmar Serra Cutrim

Recurso de revisão. Conhecimento do

recurso. Manutenção integral do

Acórdão PL-TCE nº 550/2002 que jul-

gou as contas irregulares. Imediato en-

caminhamento de cópias à Procurado-

ria Geral de Justiça para os fins legais.

Arquivamento dos autos.

ACÓRDÃO PL-TCE/MA N.º 268/2009

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Recurso de

Revisão interposto contra o Acórdão PL-TCE n.º 550/2002, que julgou

irregular a prestação de contas de gestão da Câmara Municipal de


