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2) As medidas compensatórias a que se refere este TAC, de res-

ponsabilidade do empreendedor Francisco Antonio Fernandes da Silva,

são as seguintes:

2.1. Doação, ao compromitente, de uma área de terras, me-

dindo 10.000m2 (dez mil metros quadrados), localizada nos fundos

do Loteamento Chicote (Residencial Maria Rita), com um horto

florestal já instalado, contendo espécies nativas da região, imóvel a

ser entregue ao compromitente, nessas condições, até o dia 28 de

fevereiro de 2008, o qual terá a finalidade prioritária de funcionar

como viveiro de mudas para reflorestamento da mata ciliar, e de

espaço de lazer para a população – em compensação pelos danos

ambientais verificados no próprio loteamento;

2.2. Doação, ao compromitente, em compensação pelos danos

ambientais verificados no Loteamento Parque Universitário, de todo o

material de construção necessário para 150 (cento e cinqüenta) melhorias

sanitárias domiciliares, a serem instaladas nas casas residenciais à margem

do Riacho São Francisco, em área definida pela Prefeitura Municipal,

desde que próxima à desembocadura do referido curso d’água no Rio Mearim,

sendo 75 (setenta e cinco) fossas sépticas ao custo unitário de R$ 240,75

(duzentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) e 75 (setenta e

cinco) filtros anaeróbicos ao custo unitário de R$ 147,55 (cento e quaren-

ta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos), totalizando R$ 29.122,50

(vinte e nove mil, cento e vinte e dois reais e cinqüenta centavos) nesta

data – material de construção constante de planilha em anexo, que, por

isso, é parte integrante deste TAC;

2.3. Prestação de serviço gratuito, de 1º de fevereiro a 31 de

dezembro de 2008, de coleta seletiva de resíduos sólidos no Centro da

cidade de Pedreiras e nos bairros Seringal e Nova Pedreiras, em perímetro

a ser indicado pela Prefeitura Municipal até o dia 31 de dezembro de 2007,

obedecido o limite 1.500 (hum mil e quinhentas) unidades prediais de

abrangência para a coleta (em compensação pelos danos ambientais veri-

ficados nos dois loteamentos).

3) O compromitente promoverá e coordenará, nos meses de

dezembro e janeiro de 2007, a sensibilização dos beneficiários diretos da

coleta seletiva a que se refere o item 2.3 para a importância da colabora-

ção com o empreendedor no exercício dessa atividade.

4) O compromitente elaborará e apresentará ao compromissário,

até o dia 31 de dezembro de 2007, projeto técnico-operacional de realiza-

ção da coleta seletiva, cujas diretrizes operacionais serão definidas em

consenso com o empreendedor, o qual também dividirá os respectivos

custos de elaboração com o compromitente.

5) A implantação das medidas mitigadoras e da medida compen-

satória indicada no item 2.1 depende dos dois projetos que são partes

integrantes deste TAC.

6) O compromitente velará para que as obras de implantação de

todas as medidas mitigadoras se iniciem até o dia 20 de dezembro de 2007

e estejam concluídas até o dia 20 de junho de 2008, acompanhando sua

execução, exigindo as medidas corretivas que sejam eventualmente neces-

sárias, providenciando o que for de sua responsabilidade e repassando ao

compromissário as informações sobre o andamento dos trabalhos no últi-

mo dia útil de cada mês, a contar de janeiro de 2008 e até o final do prazo.

7) Para o cumprimento da medida compensatória referida no

item 2.2 deste TAC, o compromitente exigirá do empreendedor Francis-

co Antonio Fernandes da Silva 1/3 (um terço) do material ali referido no

final de cada um dos três primeiros bimestres de 2008 (28 de fevereiro, 30

de abril e 30 de junho).

8) O compromitente fornecerá ao empreendedor Francisco An-

tonio Fernandes da Silva, até o dia 31 de dezembro de 2007, as informa-

ções, que este lhe solicitará até o dia 20 do mesmo mês, sobre espécies

vegetais adequadas para o horto referido no item 2.1, bem como o número

suficiente dessas plantas.

9) O compromitente entregará o horto referido no item 2.1 ao

lazer da população, em condições urbanísticas adequadas, até o dia 20 de

junho de 2008.

10) Caso descumpra qualquer dos compromissos constantes deste

termo, o compromitente ficará sujeito ao pagamento de multa diária no

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que reverterá para o fundo do meio

ambiente que então exista no Município de Pedreiras, ou, caso inexistente,

para aquele a que alude o art. 13 da Lei nº 7.347/1985.

11) O não pagamento da multa, no caso previsto na cláusula 10,

autoriza o compromissário a cobrá-la com atualização monetária, juros de

1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) sobre o

montante apurado.

12) O compromissário fiscalizará a execução do presente acordo,

tomando todas as providências legais cabíveis em face de eventual

descumprimento, inclusive a propositura de ação por ato de improbidade

administrativa contra o agente público que o tenha causado, requerendo,

entre outras sanções legalmente previstas, a indenização do dano que

tenha levado o compromitente a sofrer.

13) O compromitente fica obrigado a apresentar ao

compromissário, em 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer documentos

que lhe forem requisitados no desempenho da incumbência a que alude a

cláusula 12.

14) A execução do presente acordo será pleiteada judicialmente

no caso de alguma das partes se recusar a cumprir o que lhe cabe sem

justificativa plausível, obrigando-se a acatar o provimento judicial que

visar à efetivação do compromisso.

15) Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua

celebração e terá a eficácia de título executivo extrajudicial, na forma dos

artigos 5º, § 6º, da Lei Nº 7.347, de 1985, e 585, VIII, do Código de

Processo Civil.

E, por estarem assim acordados, firmam o presente termo, em

duas vias.

Pedreiras-Maranhão, a 20 de novembro de 2007.

  Pelo Compromitente:

LENOILSON PASSOS DA SILVA

Prefeito Municipal

Pelo Compromissário:

WASHINGTON LUIZ MACIEL CANTANHÊDE

Promotor de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 002/2008 – CPMP/MA

“Dispõe sobre as normas a serem adotadas na eleição destinada a

compor a lista tríplice, com vista à escolha do Procurador-Geral de Justiça

para o biênio 2008/2010”.
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O COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLI-

CO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

regulamentando a eleição para compor a lista tríplice destinada à escolha

do Procurador-Geral de Justiça, para o biênio 2008/2010,

RESOLVE:

Art. 1º A eleição ocorrerá no dia 12 de maio de 2008, das 08:00

às 17:00 horas, e terá lugar nas cidades de São Luís (na sede da Procurado-

ria Geral de Justiça), Imperatriz e Timon (nas respectivas sedes das Pro-

motorias de Justiça), conduzida por comissão eleitoral designada para esse

fim, nos termos da presente Resolução.

Art. 2º À comissão eleitoral incumbe conduzir os procedi-

mentos destinados à inscrição dos candidatos, ao recebimento e

apuração dos votos colhidos em São Luís, à totalização dos votos e

proclamação dos eleitos, bem como apreciar todos os incidentes

ocorridos em quaisquer das fases eleitorais, inclusive os atinentes a

eventuais excessos de campanha, e resolver os casos não previstos

nesta Resolução.

§ 1º - A comissão será auxiliada por mesas receptoras e

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

para as quais enviará a folha de presença de eleitores e as cédulas de

votação, devidamente rubricadas.

§ 2º - As mesas receptoras e apuradoras, de que trata o caput deste

artigo, serão presididas pelos respectivos Promotores de Justiça que esti-

verem no exercício de direção de Promotorias.

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

Público Estadual em atividade.

Art. 4º - Somente poderão concorrer à eleição os integran-

tes da carreira, em atividade, com mais de 10 (dez) anos de exer-

cício funcional, e que apresentarem pedido de inscrição ao presi-

dente da comissão, sob protocolo, até às 18:00 horas do dia 18 de

abril de 2008.

§ 1º - Encerrado o período de inscrição será publicada a relação de

inscritos no átrio do prédio sede da Procuradoria Geral de Justiça, no

quadro de avisos próprio, e no site deste Órgão na Internet, correndo, a

partir desta publicação, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o

oferecimento de impugnação e igual prazo para resposta a esta. A comis-

são eleitoral, em igual prazo, proferirá a decisão.

§ 2º - Da decisão da comissão eleitoral caberá recurso para o

Colégio de Procuradores, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado

a partir da publicação da decisão, oportunizando-se ao recorrido igual

prazo para resposta, devendo o julgamento se efetivar no mesmo prazo.

Art. 5º - A eleição dar-se-á por voto secreto e

plurinominal, podendo o eleitor votar em até 03 (três) candidatos dentre

os inscritos.

Art. 6º - A convocação dos membros do Ministério Pú-

blico para a eleição de que trata o art. 1º desta Resolução, dar-se-á por

edital publicado uma vez na imprensa oficial do Estado, em jornal de

grande circulação, e através de ofício-circular.

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

afixada, obrigatoriamente, junto às mesas receptoras e apuradoras

de votos, a relação dos candidatos inscritos.

Art. 8º - Tão logo terminada a votação, a conta-

gem dos votos será procedida, em Imperatriz e Timon, pelas cor-

respondentes mesas receptoras e apuradoras e, em São Luís, pela

comissão eleitoral, devendo tudo constar em atas circunstancia-

das, lavradas pelos respectivos secretários e assinadas por todos

os componentes.

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

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

lhidos, serão imediatamente enviadas por fax à comissão eleitoral

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

cada candidato.

§ 2º - As folhas de presença de eleitores e as cédulas de votação

não utilizadas serão devolvidas à comissão eleitoral.

Art. 9º - A lista tríplice será elaborada com os nomes dos mais

votados, prevalecendo, em caso de empate, o tempo de antiguidade na

carreira e, se persistir o empate, o mais idoso.

§ 1º - No mesmo dia da proclamação do resultado será feita a

respectiva comunicação ao Governador do Estado, através de ofício, con-

signando-se o prazo para nomeação previsto em Lei.

§ 2º - Findo o prazo, sem a nomeação, será investido no cargo,

automaticamente, o candidato mais votado da lista.

Art. 10 º - Para integrarem a comissão eleitoral ficam desig-

nados os Procuradores de Justiça Dr(s). Reinaldo Campos Castro,

seu Presidente, Paulo Roberto Saldanha Ribeiro e José Argolo Fer-

rão Coelho, este como suplente, e os Promotores de Justiça Fran-

cisco de Aquino da Silva e Adélia Maria Souza Rodrigues Morais,

esta na condição de suplente. Para a mesa receptora e apuradora de

votos de Imperatriz, os Promotores de Justiça Jadilson Cirqueira de

Sousa, seu presidente, Fernanda Helena Nunes Ferreira e Domingos

Eduardo da Silva; e para a mesa receptora e apuradora de votos de

Timon, os Promotores de Justiça Antônio Borges Nunes Júnior, seu

presidente, Marco Antônio Camardella da Silveira e Sérgio Henrique

Furtado Coelho.

Art. 11 º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 31 de março de 2008.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Inter-

no Eletrônico e no Diário da Justiça do Estado.

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA

Presidente do Colégio de Procuradores


