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CONSIDERANDO que o prazo para conclusão da Notícia de
Fato é de 90 dias, prorrogáveis por mais 90;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos procedimen-
tos aos padrões taxonômicos determinados pelo CONSELHO NACIONAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP;

CONSIDERANDO, por fim, o conteúdo do Ato Regulamentar
Conjunto nº 05/2014 - GPGJ/CGMP, art. 3º, III, a Resolução nº 02/2014, do
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Maranhão, da Resolução nº
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, da Lei nº 7.347/85,
da Lei Complementar nº 13/91 e demais dispositivos legais pertinentes;

R E S O L V E

Converter Notícia de Fato nº 036/2017 no Procedimento Adminis-
trativo nº 013/2017, visando promover a coleta de informações, depoimen-
tos, certidões e demais diligências para posterior instauração da ação civil pública,
para preservação do patrimônio público e da moralidade administrativa,
nos termos da lei, determinando desde já, e em especial, o seguinte:

1) DESIGNO o servidor Cícero Rodrigues de Lima Paé Neto para
exercer as funções de Secretária no presente Procedimento Administrativo;

2) DETERMINAR:

a) o envio de cópias ao Conselho Superior do Ministério Público,
para ciência, solicitando a publicação desta Portaria nos órgãos de
imprensa local;

b) o envio de cópias à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça,
para que seja encaminhada à publicação no Diário Oficial;

c) que seja notificado o Representado para comparecer nesta
Promotoria de Justiça dia 16 de janeiro de 2017 às 11h a fim de firmar
Termo de Ajustamento de Conduta sobre os fatos ora investigados.

3) REGISTRE-SE esta portaria no livro próprio, autue-se e publique-se
no átrio desta Promotoria de Justiça.

Arari - MA, 29 de novembro de 2017.

LÍCIA RAMOS CAVALCANTE MUNIZ
Promotora de Justiça

PORTARIA DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM PROCE-
DIMENTO PREPARATÓRIO

PORTARIA Nº 27/2017 - PJA.

Objeto: Converter Notícia de Fato
nº  002/2017  no  Procedimento
Administrativo nº 015/2017.

A Dra. Lícia Ramos Cavalcante Muniz, Promotora de Justiça
titular da Promotoria de Justiça de Arari, usando das atribuições que lhe
confere o art. 129, inc. III, da Constituição Federal e o art. 26, inc. I,
da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/93),
sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes e,

CONSIDERANDO abaixo-assinado dos moradores do bairro Villa Norte
Sul e BR 222, insatisfeitos com a instalações de rede elétrica de alta-tensão
na zona urbana do município de Arari, realizada pela Cemar;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a prote-
ção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos, através das medidas judiciais e extrajudiciais necessárias;

CONSIDERANDO que o procedimento primitivo fora instaurado
como Notícia de Fato nº 002/2017 - PJA, na data de 01/01/2017;

CONSIDERANDO que o prazo para conclusão da Notícia de
Fato é de 90 dias, prorrogáveis por mais 90;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos procedimen-
tos aos padrões taxonômicos determinados pelo CONSELHO NACIONAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP;

CONSIDERANDO, por fim, o conteúdo do Ato Regulamentar
Conjunto nº 05/2014 - GPGJ/CGMP, art. 3º, III, a Resolução nº 02/2014, do
Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Maranhão, da Resolução nº
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, da Lei nº 7.347/85,
da Lei Complementar nº 13/91 e demais dispositivos legais pertinentes;

R E S O L V E

Converter Notícia de Fato nº 002/2017 no Procedimento Adminis-
trativo nº 015/2017, visando promover a coleta de informações, depoimen-
tos, certidões e demais diligências para posterior instauração da ação civil pública,
para preservação do patrimônio público e da moralidade administrativa,
nos termos da lei, determinando desde já, e em especial, o seguinte:

1) DESIGNO o servidor Cícero Rodrigues de Lima Paé Neto para
exercer as funções de Secretária no presente Procedimento Administrativo;

2) DETERMINAR:

a) o envio de cópias ao Conselho Superior do Ministério Público, para
ciência, solicitando a publicação desta Portaria nos órgãos de imprensa local;

b) o envio de cópias à Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça,
para que seja encaminhada à publicação no Diário Oficial;

c) que seja realizado pela Técnica Ministerial: Execução de
Mandado vistoria in loco para constatar a veracidade das informações
prestadas pelos moradores no abaixo assinado.

3) REGISTRE-SE esta portaria no livro próprio, autue-se e publique-se
no átrio desta Promotoria de Justiça.

Arari - MA, 30 de novembro de 2017.

LÍCIA RAMOS CAVALCANTE MUNIZ
Promotora de Justiça

RESOLUÇÕES

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

RESOLUÇÃO Nº 49/2017- CPMP

Dispõe sobre a proposta para a concessão
da Medalha do Mérito do Ministério Públi-
co - Celso Magalhaes, instituída pela Porta-
ria nº 426/84 alterada pela Resolução nº 03/
2010 de 13/04/2010 do Ministério Público
Estadual e dá outras providências.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista a aprovação, por unanimidade, do relatório da
Comissão nos autos do processo administrativo nº 10342/2017 (DIGIDOC),
na sessão extraordinária do dia 22 de novembro de 2017,

RESOLVE

Art. 1º. Conferir a Medalha do Mérito do Ministério Público -
Celso Magalhaes, ao Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA,
em reconhecimento à sua atuação a frente do Governo do Estado do
Maranhão e, em especial, ao seu pronto acatamento aos preceitos
constitucionais garantidores da autonomia do Ministério Público.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

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
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