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

São Luís, 02 de fevereiro de 2012.

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO
Procuradora-Geral de Justiça

Presidente do Colégio de Procuradores

ATO Nº 29/2012 - GPGJ

A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e com base no artigo
3º, da Resolução nº 005/2012, do Egrégio Colégio de Procuradores
do Ministério Público,

RESOLVE:

Proceder às adaptações na ordenação das Promotorias de Justiça
da comarca de Balsas, de entrância intermediária, havidas em decorrência
da criação da 6ª Promotoria de Justiça e consequente redistribuição das
atribuições ministeriais ditadas pela Resolução nº 005/2012-CPMP, rela-
cionando as atualmente existentes aos respectivos Promotores de Justiça
titulares, assim disposto no anexo único, parte integrante deste Ato.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Diário Oficial do Esta-
do e no Boletim Interno da Procuradoria Geral de Justiça.

São Luís, 02 de fevereiro de 2012.

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO
Procuradora-Geral de Justiça

ANEXO ÚNICO (ATO Nº 29/2012 - GPGJ)
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BALSAS E

RESPECTIVOS TITULARES

 
Nº DE 

ORDEM 

 
DESIGNAÇÃO / 
 ORDENAÇÃO 

ANTERIOR 

 
DESIGNAÇÃO /   

ORDENAÇÃO ATUAL 

 
PROMOTOR(A) DE    
JUSTIÇA TITULAR 

01 
 

1ª Promotoria de 
Justiça 

 

1ª Promotoria de Justiça 
(1º Promotor de Justiça) 

UIUARA  DE MELO  
MEDEIROS 

02 
 

2ª Promotoria de 
Justiça 

 

2ª Promotoria de Justiça 
(2º Promotor de Justiça) 

SÉRGIO RICARDO   
SOUZA MARTINS 

03 3ª Promotoria de 
Justiça 

3ª Promotoria de Justiça  
(3º Promotor de Justiça) 

ALESSANDRO   
BRANDÃO  
MARQUES 

04 
 

4ª Promotoria de 
Justiça 

 

4ª Promotoria de Justiça  
(4º Promotor de Justiça) 

RUY ANTÔNIO   
VIEIRA  DE  
CARVALHO 

05 
 

Nihil 5ª Promotoria de Justiça  
(5º Promotor de Justiça) 

( a ser provida) 

RESOLUÇÃO Nº 006/2012 - CPMP

Redefine as atribuições da 5ª e da 6ª Promo-

torias de Justiça Criminais de Imperatriz.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLI-

CO 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, e considerando proposição aprovada na sessão plenária do dia

02 de fevereiro de 2012,

R E S O L V E:

Art. 1º As atribuições da 5ª e da 6ª Promotorias de Justiça Crimi-

nais de Imperatriz ficam redefinidas na conformidade do disposto abaixo:

I - 5ª Promotoria de Justiça Criminal: oficiar nos feitos da vara de
execuções penais. Fiscalização de presídios, de entidades conveniadas e
casas de albergado. Fiscalização de estabelecimentos prisionais para
presos provisórios.

II - 6ª Promotoria de Justiça Criminal: conhecer dos inquéritos
policiais nos crimes dolosos contra a vida, bem como promover as ações
penais correspondentes, nelas oficiando até a sentença do Tribunal do
Júri. Interpor os recursos pertinentes e oferecer as contrarrazões. Atuar
nas sessões do Tribunal do Júri.

Art. 2º Os processos de competência do Tribunal do Júri que se
encontravam em trâmite na 5ª Vara Criminal, transformada na Vara de
Execuções Penais, continuam na esfera de atribuições da 5ª Promotoria
de Justiça Criminal.

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

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

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Diário da Justiça do
Estado do Maranhão e no Boletim Interno Eletrônico.

São Luís, 02 de fevereiro de 2012.

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO
Procuradora-Geral de Justiça

Presidente do Colégio de Procuradores

RESOLUÇÃO Nº 007/2012 - CPMP

Cria dezesseis Promotorias de Justiça na
comarca de São Luís, classificadas no
grupo funcional das especializadas e des-
tinadas à atribuição de substituição, e dá
outras providências.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO 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, considerando decisão tomada na sessão
plenária do dia 02 de fevereiro de 2012,

R E S O L V E:

Art. 1º Ficam criadas, na comarca de São Luís, dezesseis Promo-
torias de Justiça, classificadas no grupo funcional das especializadas e
destinadas à atribuição de substituição plena.

Art. 2º As Promotorias de Justiça criadas por esta Resolução
serão implantadas e titularizadas gradativamente, na medida em que
vagarem cada um dos cargos caracterizados como segundo órgão de
execução titular de Promotorias de Justiça junto às varas criminais e de
família da Comarca de São Luís, independentemente da antiguidade da
investidura na atribuição, extintas através da Resolução 02/2011-CPMP,
com o provimento destes.

Art. 3º Até que o Colégio de Procuradores aprove aditivo ao
anexo I da Resolução nº 02/2011-CPMP, delimitando as atribuições espe-
cíficas de cada uma das Promotorias de Justiça de que trata esta Resolução,
mediante proposta a ser apresentada pela Procuradora Geral de Justiça,
esta fará a livre designação para as substituições nesse período.

Art. 4º As atribuições das Promotorias de Justiça com atribuição
de substituição, bem assim dos cargos correspondentes, poderão ser alte-
radas e agregadas a outras, com alteração de nomenclatura inclusive,
mediante ato do Colégio de Procuradores de Justiça.

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Corporation,2005-2009For Evaluation Only.



7       SEGUNDA-FEIRA,  06 - FEVEREIRO - 2012D. O.  PODER  JUDICIÁRIO

Art. 5º O Promotor de Justiça de Entrância Final, removido para
Promotoria de Justiça cujo órgão jurisdicional correspondente não foi
ainda instalado, assumirá, provisoriamente, a atribuição de substituição de
Promotor de Justiça de Entrância Final.

Parágrafo único. O comando que emerge do disposto no caput
deste artigo alcança a 15ª Promotoria de Justiça Cível, a 30ª Promoto-
ria de Justiça Cível, a 22ª Promotoria de Justiça Criminal, a 32ª Promo-
toria de Justiça Criminal, a 33ª Promotoria de Justiça Criminal e a 33ª
Promotoria de Justiça Especializada, que se encontram abertas, para remo-
ção, por meio dos Editais nº(s) 32/2011, 33/2011, 34/2011, 37/2011,
38/2011 e 43/2011.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Diário da Justiça do
Estado do Maranhão e no Boletim Interno Eletrônico.

São Luís, 02 de fevereiro de 2012.

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO
Procuradora Geral de Justiça

Presidente do Colégio de Procuradores

TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO

ACÓRDÃOS

Processo nº 2776/2008-TCE
Natureza: Prestação de contas do presidente da câmara
Exercício financeiro: 2007
Entidade: Câmara Municipal de Bernardo do Mearim
Ordenador de despesas: José Gerônimo de Sousa Lima, brasileiro, CPF
493.230.323/87, residente e domiciliado na Rua da Igreja, S/N, Centro,
Bernardo do Mearim/MA, CEP.: 65.730-000
Ministério Público de Contas: Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis
Relator: Conselheiro Yêdo Flamarion Lobão

Prestação de contas anual do presidente
da Câmara Municipal de Bernardo do
Mearim, exercício financeiro de 2007,
de responsabilidade do Senhor José
Gerônimo de Sousa Lima. Contas julgadas
irregulares. Imposição de multas. Enca-
minhamento de cópias de peças proces-
suais à Procuradoria Geral de Justiça do
Estado e à Procuradoria Geral do Estado.

ACÓRDÃO PL - TCE Nº 611/2011

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da prestação
de contas anual do presidente da Câmara Municipal de Bernardo do Mearim,
de responsabilidade do Senhor José Gerônimo de Sousa Lima, relativa ao
exercício financeiro de 2007, os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 71,
II, c/c o art. 75 da Constituição Federal, o art. 51, II, c/c o art. 172, III, da
Constituição Estadual, e o art. 1º, III, da Lei nº 8.258, de 6 de junho de
2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), em sessão plenária ordinária, por una-
nimidade, nos termos do relatório e voto do Relator, acolhido o Parecer
nº 1255/2011 do Ministério Público de Contas, acordam em:

a. julgar irregulares as contas prestadas pelo Senhor José Gerônimo
de Sousa Lima, presidente da Câmara Municipal de Bernardo do Mearim no
exercício de 2007, com fundamento no art. 22, II e III, da Lei Orgânica do
TCE/MA, em razão das irregularidades apontadas no Relatório de Informa-
ção Técnica nº 144/2009-UTCGE/NUPEC-2, a seguir transcritas:

a1. ausência do plano de carreiras, cargos e salários dos servidores
da Câmara Municipal, acompanhado do quantitativo e da tabela
remuneratória em vigor no exercício (Seção II, item 2);

a2. ausência de processo licitatório (art. 2º da Lei 8.666/1993)
para contratação de serviços de assessoria contábil da Sra. Francisca M. B.
da Silva, no valor de R$ 11.700,00 (Seção III, item 4.2.1) ;

a3. ausência de processo licitatório (art. 2º da Lei 8.666/1993)
para contratação de prestação de serviços advocatícios do Sr. Guilherme
A. de Lima Mendonça, no valor de R$ 9.600,00 (Seção III, item 4.2.2);

a4. cargos comissionados: impossibilidade de análise, em virtude
do não envio do plano de carreiras, cargos e salários dos servidores da
Câmara, acompanhado do quantitativo e da tabela remuneratória em
vigor no exercício (Seção III, item 6.3);

a5. ausência de recolhimento da parte patronal dos servido-
res da Câmara Municipal,  no período de fevereiro a dezembro
(Seção III, item 6.6.1);

a6. não foram retidas e recolhidas as contribuições previdenciárias
dos vereadores, em desacordo com o art. 12, I, "j", da Lei 8.212/1991, c/
c o art. 40, § 13, da CF, além de não empenhar e não pagar a contribuição
previdenciária da parte patronal  (Seção III, item 6.6.2);

a7. a escrituração e a consolidação das contas não contemplaram
os requisitos indispensáveis à sua legalidade, estando incoerentes as de-
monstrações contábeis submetidas à apreciação desta Corte de Contas.
(Seção III, item 8.1);

a8. o Balanço Geral foi elaborado e assinado pela Sra. Francisca
Maria Barros da Silva (CRC-MA 6221), não sendo servidora efetiva nem
comissionada, descumprindo o que determina o § 7º, do art. 5º, c/c o art.
12, § 2º, da IN 009/2005 - TCE/MA (Seção III, item 8.2);

a9.  agenda fiscal - os Relatórios de Gestão Fiscal dos 1º e 2º
semestres descumpriram o estabelecido nos arts. 54 e 55 da LRF, e o
Anexo II da IN 008/2003-TCE/MA, não constando registros sobre data
de publicação e encaminhamento ao TCE/MA (Seção III, item 9.1);

b. aplicar ao responsável, Senhor José Gerônimo de Sousa Lima,
a multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 172,
inciso VIII, da Constituição Estadual, e nos arts. 1º, inciso XIV, e 67,
inciso III, da Lei 8.258, de 06 de junho de 2005, devida ao erário estadual,
a ser recolhida no prazo de quinze dias, a contar da publicação oficial deste
Acórdão, em razão de infração às normais legais e regulamentares, apon-
tada no item "a" deste;

c. determinar o aumento do débito decorrente do item "b" deste
Acórdão, na data do efetivo pagamento, quando realizado após o seu
vencimento, com base nos acréscimos legais incidentes (art. 68 da Lei
Estadual nº 8.258/2005);

d. enviar à Procuradoria Geral de Justiça do Estado, em cinco dias,
após o trânsito em julgado, uma via deste Acórdão e demais documentos
necessários ao eventual ajuizamento de ação judicial;

e. enviar à Procuradoria Geral do Estado, em cinco dia, após o
trânsito em julgado, uma via original deste Acórdão e demais documentos
necessários ao eventual ajuizamento de ação judicial de cobrança da multa
aplicada, no valor de R$ 3.000,00, tendo como devedor o Senhor  José
Gerônimo de Sousa Lima e como credor o Estado do Maranhão;

Presentes à sessão os Conselheiros Raimundo Oliveira Filho (Pre-
sidente em exercício), Álvaro César de França Ferreira, Yêdo Flamarion
Lobão (Relator), José de Ribamar Caldas Furtado, Antônio Blecaute Costa


