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ocorrência dos fatos supracitados, assim como do nome do atendente da
ligação, bem como das gravações das ligações prestadas pelos familiares da
vítima ao serviço;

5. Requisição junto à Delegacia de Polícia do 16º Distrito Policial
desta Capital de instauração de Inquérito Policial para apurar os fatos
noticiados na matéria, consistente na prática do delito de omissão de
socorro com resultado morte (art. 135, parágrafo único, do CP);

6. Requisição junto aos familiares de Cristino Sousa para que
apresentem, no prazo legal de 10 (dez) dias úteis, cópia da Certidão de
Óbito da vítima;

7. Requisição junto ao Sistema Mirante de Comunicação para que
apresente, no prazo legal de 10 (dez) dias úteis, cópia das fitas referentes
à matéria jornalística do vertente caso, com consequente envio ao ICRIM
para fins de degravação do áudio;

8. Requisição de abertura de sindicância junto à Secretaria Muni-
cipal de Saúde de São Luís e ao Conselho Regional de Medicina do Maranhão
para apurar a omissão de socorro com resultado morte (art. 135, parágra-
fo único, do CP), tendo como autores do fato profissionais do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência e vítima Cristino Sousa;

9. Notificação da Sra. Joana Deltrudes Sousa (mãe da vítima) e
Danielle Sousa para prestarem declarações no gabinete desta Promotoria
de Justiça no dia 27 de março de 2012, às 10h e 11h, respectivamente;

10. Requisição junto à Direção da Unidade Mista Itaqui-Bacanga
para que apresente, no prazo legal de 10 (dez) dias úteis, cópia das fichas
de prontuário do paciente Cristino Sousa;

11. Juntada de toda documentação referente ao caso.

São Luís/MA, 15 de março de 2012.

HERBERTH COSTA FIGUEIREDO
Promotor de Justiça de Defesa da Saúde

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 08/2012 - 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 2012/2014".

O COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, convoca e
regulamenta a eleição para compor a lista tríplice destinada à escolha do
Procurador-Geral de Justiça, para o biênio 2012/2014, nos termos do § 2º, do
art. 7º da Lei Complementar nº 013/91 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º A eleição ocorrerá no dia 14 de maio de 2012, das 08:00 às
17:00 horas, e terá lugar nas cidades de São Luís (na sede da Procuradoria
Geral de Justiça), Imperatriz e Timon (nas respectivas sedes das Promoto-
rias de Justiça), conduzida por comissão eleitoral designada para esse fim,
nos termos da presente Resolução.

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 proclamação dos
eleitos, bem como apreciar todos os incidentes ocorridos em quaisquer das
fases eleitorais 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 serão presididas pelos
respectivos Promotores de Justiça que estiverem 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 integrantes da
carreira, em atividade, com mais de 10 (dez) anos de exercício funcional,
e que apresentarem pedido de inscrição ao presidente da comissão, sob
protocolo, até às 18:00 horas do dia 03 de abril de 2012.

§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 Colé-
gio 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.

Parágrafo único - Não será permitido o voto por procuração ou
correspondência.

Art. 6º - A convocação dos membros do Ministério Público para
a eleição de que trata o art. 1º desta Resolução, dar-se-á por edital publica-
do uma vez na imprensa oficial do Estado, em jornal de grande circulação
e no sítio da Procuradoria Geral de Justiça.

Art. 7º - Para efeito de orientação ao eleitor será afixada, junto às
mesas receptoras e apuradoras de votos, a relação dos candidatos inscritos.

Art. 8º - Tão logo terminada a votação, a contagem dos votos
será procedida, em Imperatriz e Timon, pelas correspondentes mesas
receptoras e apuradoras e, em São Luís, pela comissão eleitoral, devendo
tudo constar em atas circunstanciadas, lavradas pelos respectivos secretá-
rios 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 colhidos, serão ime-
diatamente 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. 9° - 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, por meio de ofício,
consignando-se o prazo para nomeação previsto em Lei.

§2º - Findo o prazo, sem a nomeação, será investido no cargo,
automaticamente, o membro mais votado da lista.
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Art.10° - Para integrarem a comissão eleitoral ficam designados
os Procuradores de Justiça Ana Lídia de Mello e Silva Morais, sua
Presidenta, Cézar Ribeiro Queiroz e José Henrique Marques Moreira,
membros, e Regina Maria da Costa Leite e Ednarg Fernandes Marques,
estes na condição de suplentes. Para a mesa receptora e apuradora de
votos de Imperatriz, os Promotores de Justiça Domingos Eduardo da
Silva, seu presidente, Jadilson Cirqueira de Sousa e Emmanuella Sousa de
Barros Bello e para a mesa receptora e apuradora de votos de Timon, os
Promotores de Justiça Eduardo Borges Oliveira, seu presidente, Sérgio
Henrique Furtado Coelho e Antonio Borges Nunes Júnior.

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

São Luís, 15 de março de 2012.

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

MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES TRAVASSOS CORDEIRO
                        Procuradora-Geral de Justiça
             Presidenta do Colégio de Procuradores de Justiça

TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO

EDITAIS

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO Nº 7129/2009 - TCE
ENTIDADE: Instituto de Previdência do Município de Vitória do Mearim
- PREVIM
NATUREZA: Tomada de Contas Especial
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2008
RESPONSÁVEL:  Sr ª .  Maria  do Socorro  Gonçalves  Jardim -
Tesourei ra
RELATOR: Conselheiro Substituto Melquizedeque Nava Neto

O Conselheiro Substituto Melquizedeque Nava Neto do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA, na forma do inciso III do
art. 123 da Lei Estadual n.º 8.258 de 6/6/2005 (Lei Orgânica do Tribunal
de Contas de Estado do Maranhão), e do inciso II do artigo 290, do
Regimento Interno-TCE/MA, faz saber a tantos quantos virem ou tive-
rem conhecimento do presente EDITAL, com prazo de trinta dias, que,
por este meio, CITA a Srª. Maria do Socorro Gonçalves Jardim, CPF nº
778.253.223-04, para os atos e termos do Processo nº 7129/2009, que
trata da Tomada de Contas Especial do Instituto de Previdência do Muni-
cípio de Vitória do Mearim, exercício financeiro de 2008, a fim de que se
manifeste sobre as ocorrências listadas no Relatório de Informação Téc-
nica nº 85/2012-UTCOG/NACOG 4, inserto nos autos às fls. 724 a 739.
O faz por este instrumento para assegurar-lhe o direito de ampla defesa,
tendo em vista que a mencionada gestora não possui endereço registrado
no Cadastro de Gestores deste TCE/MA.  Cita-se para que compareça a
este Tribunal no prazo acima estabelecido, a fim de tomar conhecimento
do Relatório Técnico e apresentar suas alegações de defesa e razões de
justificativa. Fica a responsável ciente de que não comparecendo para
contestar as ocorrências no prazo estipulado, tornar-se-á revel, nos ter-
mos do § 6º do artigo 127, da Lei mencionada, dando-se prosseguimento
normal ao processo, presumindo-se verdadeiros os fatos aduzidos no Re-
latório retromencionado. Encaminhe-se à Secretaria do Tribunal para
publicar no DOE, na forma da Lei, e para fixar no quadro de Aviso Público
deste Tribunal, na Av. Carlos Cunha, s/nº - Jaracati, nesta cidade de São
Luís, onde serão recebidas petições da parte e/ou interessados, consideran-
do-se perfeita a Citação tão logo decorram os trinta dias da publicação.
Expedido nesta Cidade de São Luís em 14/3/2012. Eu, Ambrosio Guima-
rães Neto - Diretor de Secretaria, o mandei digitar, conferi e o subscrevo.

Conselheiro Substituto MELQUIZEDEQUE NAVA NETO
Relator

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO Nº 3588/2010 - TCE
ORIGEM: Prefeitura Municipal de São João do Carú/MA
NATUREZA: Tomada de Contas Anual de Gestores da Administração
Direta e Fundos Municipais
Processos Apensados :  3590/2010 - Tomada de Contas Anual do Gestor
do Fundo Municipal de Saúde - FMS
3589/2010 - Tomada de Contas Anual do Gestor do Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS
3586/2010 - Tomada de Contas Anual do Gestor do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2009
RESPONSÁVEL: Srª. Maria da Glória de Melo Rodrigues - Secretária de
Saúde no período de janeiro a março de 2009
RELATOR: Conselheiro Substituto Melquizedeque Nava Neto

O Conselheiro Substituto Melquizedeque Nava Neto do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA, na forma do inciso III do
art. 123 da Lei Estadual n.º 8.258 de 6/6/2005 (Lei Orgânica do Tribunal
de Contas de Estado do Maranhão), e do inciso II do artigo 290, do
Regimento Interno-TCE/MA, faz saber a tantos quantos virem ou tive-
rem conhecimento do presente EDITAL, com prazo de trinta dias, que,
por este meio, CITA a Srª. Maria da Glória de Melo Rodrigues, para os atos
e termos do Processo nº 3588/2010, que trata da Tomada de Contas Anual
de Gestores da Administração Direta e Fundos Municipais de São João do
Carú/MA, exercício financeiro de 2009, a fim de que se manifeste sobre as
ocorrências detectadas nas documentações pertinentes à sua gestão, ocor-
rida no período de janeiro a março de 2009, consignadas no Relatório de
Informação Técnica nº 257/2011 UTCOG-NACOG, inserto nos autos às
fls. 3 a 31, com anexos às fls. 32 a 33. O faz por este instrumento para
assegurar-lhe o direito de ampla defesa, tendo em vista que a mencionada
gestora não possui endereço registrado no Cadastro de Gestores deste
TCE/MA.  Cita-se para que compareça a este Tribunal no prazo acima
estabelecido, a fim de tomar conhecimento do Relatório Técnico e apre-
sentar suas alegações de defesa e razões de justificativa. Fica a responsável
ciente de que não comparecendo para contestar as ocorrências no prazo
estipulado, tornar-se-á revel, nos termos do § 6º do artigo 127, da Lei
mencionada, dando-se prosseguimento normal ao processo, presumindo-
se verdadeiros os fatos aduzidos no Relatório retromencionado. Encami-
nhe-se à Secretaria do Tribunal para publicar no DOE, na forma da Lei, e
para fixar no quadro de Aviso Público deste Tribunal, na Av. Carlos Cunha,
s/nº - Jaracati, nesta cidade de São Luís, onde serão recebidas petições da
parte e/ou interessados, considerando-se perfeita a Citação tão logo de-
corram os trinta dias da publicação. Expedido nesta Cidade de São Luís em
14/3/2012. Eu, Ambrosio Guimarães Neto - Diretor de Secretaria, o man-
dei digitar, conferi e o subscrevo .

Conselheiro Substituto MELQUIZEDEQUE NAVA NETO
Relator

PAUTA

SERÃO JULGADOS NA SESSÃO DA SEGUNDA CÂMARA, QUIN-
TA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2012, ÀS 10:00 HORAS, OU NÃO
SE  REALIZANDO, NAS QUINTAS-FEIRAS SUBSEQÜENTES OS
SEGUINTES PROCESSOS.

1 - APOSENTADORIA Nº 7311/2007
Instituto de Prev. dos Serv. Públicos - Chapadinha
Responsável: Hilton Portela da Ponte - Presidente
Ministério Público:
Relator: Raimundo Nonato de Carvalho Lago Junior

2 - APOSENTADORIA Nº 1118/2010
Instituto de Prev. dos Serv. Públicos - Chapadinha
Responsável: Hilton Portela da Ponte - Diretor Presidente
Ministério Público:
Relator: Raimundo Nonato de Carvalho Lago Junior


