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Polícia deflagra Operação Brejo Seguro e
prende oito pessoas

 

ARIMATÉIA JR. Sex, 20 de Novembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (19), a
Operação Brejo Seguro, na qual foram cumpridos dois
mandados de prisão preventiva e seis prisões em
flagrante. A operação integra uma série de ações
realizadas em diversas regiões do estado pela
Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP).

A s  i n v e s t i g a ç õ e s  f o r a m  r e a l i z a d a s  p e l a
Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI) e
consta taram que os  invest igados possuem
envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, roubo,
posse ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e
violência doméstica.

Durante a ação, foram apreendidas duas espingardas
calibre 32, seis munições intactas do mesmo calibre,
pólvora e chumbo, além de mais de R$ 8 mil em
espécie e de porções de substâncias semelhantes a
maconha e crack.

A operação ocorreu de forma integrada e contou com
mais de 59 policiais civis da SPCI, oriundos das
Delegacias Regionais de Chapadinha, Caxias e Codó,
além de equipes da Superintendência de Polícia Civil
da Capital (SPCC), Superintendência Estadual de
Combate à Corrupção (SECCOR), Superintendência
de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP),
Super in tendênc ia  Estadual  de Combate ao
Narcotráfico (Senarc) que participou por meio do
Núc leo  de  Operações  com Cães (NOC)  e
Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(SEIC).

A atuação do NOC, através do trabalho do K9 Viny, foi
fundamental para o êxito da operação, auxiliando na
localização do dinheiro e drogas apreendidas. A
operação teve como objetivo primordial preservar a
segurança dos moradores da cidade de Brejo e
entorno. Após as formalidades legais, os presos foram
encaminhamos para uma unidade prisional, onde
permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Site: https://arimateiajr.com/noticia/843145/policia-

deflagra-operacao-brejo-seguro-e-prende-oito-pessoas
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Polícia deflagra Operação Brejo Seguro e
prende oito pessoas

 

ATOS E FATOS / MA - POLICIA - pág.: 08. Sex, 20 de Novembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (19), a
Operação Brejo Seguro, na qual foram cumpridos dois
mandados de prisão preventiva e seis prisões em
flagrante. A operação integra uma série de ações
realizadas em diversas regiões do estado pela
Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP).

A s  i n v e s t i g a ç õ e s  f o r a m  r e a l i z a d a s  p e l a
Superintendência de Policia Civil do Interior (SPCI) e
consta taram que os  invest igados possuem
envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, roubo,
posse ilegal de arma de fogo. corrupção de menores e
violência doméstica.

Durante a ação. foram apreendidas duas espingardas
calibre 32. seis munições intactas do mesmo calibre,
pólvora e chumbo, além de mais de RS 8 mil em
espécie e de porções de substâncias semelhantes a
maconha e crack.

A operação ocorreu de forma integrada e contou com
mais de 59 policiais civis da SPCI, oriundos das
Delegacias Regionais de Chapadinha. Caxias e Codó.
além de equipes da Superintendência de Polida Civil
da Capital (SPCC). Superintendência Estadual de
Combate à Corrupção (SECCOR), Superintendência
de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP),
Superintendência

Estadual de Combate ao Narcotráfico (Senarc) que
participou por meio do Núcleo de Operações com
Cães (NOC) e Superintendência Estadual de
Investigações Criminais (SEIC).

A atuação do NOC. através do trabalho do K9 Viny. foi
fundamental para o êxito da operação, auxiliando na
localização do dinheiro e drogas apreendidas. A
operação teve como objetivo primordial preservar a
segurança dos moradores da cidade de Brejo e
entorno. Após as formalidades legais, os presos foram
encaminhamos para uma unidade prisional, onde
permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/20112020
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Operação prende 8 suspeitos em Brejo
 

O IMPARCIAL / MA - VIDA - pág.: 10. Sex, 20 de Novembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

As investigações da SPCI e os todos os suspeitos tem
envolvimento nos crimes de tráfico, roubo, posse
iLegal de arma, corrupção de menores e violência
doméstica

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do
Maranhão articulou uma operação, que foi deflagrada
pela Polícia Civil, na cidade de Brejo.

Na Operação Brejo Seguro foram cumpridos dois
mandados de prisão preventiva e seis prisões em
flagrante delito.

A s  i n v e s t i g a ç õ e s  f o r a m  r e a l i z a d a s  p e l a
Superintendência de Polícia Civil do Inteiror (SPCI) e
os todos os suspeitos possuem envolvimento nos
crimes de tráfico de drogas, roubo, posse ilegal de
arma de fogo, corrupção de menores e violência
doméstica.

Foram apreendidas duas espingardas calibre 32, seis
munições intactas do mesmo calibre, pólvora e
chumbo, além de porções de maconha, crack e a
quantia de R$ 8.465.

A operação ocorreu de forma integrada com mais de
59 policiais civis da SPCI, Delegacias Regionais de
Chapadinha, Caxias e Codó, além de equipes da
SPCC, SECCOR, SHPP SENARC (Núcleo de
Operações com Cães -NOC) e SEIC.

A atuação do NOC, através do K9 Viny, foi
fundamental para o êxito da operação, auxiliando na
localização do dinheiro e drogas apreendidas.

A operação teve como objetivo primordial preservar a
segurança dos moradores da cidade de Brejo e
entorno.

Após as formalidades legais, os presos foram
encaminhamos à Unidade Prisional, local em que
permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/oimparcial/2020/11/3870

0/
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Ministério Público promove evento remoto
que debate o pluralismo familiar

 

O PROGRESSO / MA - CIDADE - pág.: 07. Sex, 20 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Antecipando as celebrações do Dia Nacional da
Família, comemorado em 8 de dezembro, o Ministério
Público do Maranhão - 3ª Promotoria Criminal de
Justiça de Imperatriz, com o apoio das faculdades
Facimp e Unisulma, realiza no dia 20 de novembro, de
forma remota, o evento com tema "Pluralismo Familiar
- Princípios Constitucionais e Interpretação Não
Reducionista", para debater o direito da família,
respeito ao ser humano e a sua livre constituição
familiar.

O evento começa às 17h e terá início com a palestra
de Uiuara Medeiros, titular da 3ª Promotoria de Justiça
da Defesa das Famílias da Comarca de Imperatriz. Os
professores dos cursos de Direito da Facimp, prof
Carlos Eduardo e da Unisulma, profª Siloah Jesseni,
serão os debatedores dentro da programação.

"Estou extremamente honrado em participar de um
evento com tanta relevância jurídica, pois irá
esclarecer o surgimento de uma nova estrutura das
relações no seio familiar decorrentes da evolução
social", comenta o professor de Direito da Facimp,
Carlos Eduardo, que será um dos participantes do
debate.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no
link: https://doity.com.br/ pluralismofamiliar que
disponibiliza demais informações, inclusive o endereço
online para a transmissão do evento.

(Assessoria de Imprensa - Facimp)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/159/202

01120.pdf
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Prefeito de Imperatriz faz visita ao MPMA
 

O PROGRESSO / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Sex, 20 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, na manhã desta quarta-feira, 18, na sede do
Ministério Público do Maranhão, em São Luís, a
visita institucional do prefeito reeleito de Imperatriz,
Assis Ramos. Na pauta do encontro, foram debatidos
temas relacionados a investigações e procedimentos
adotados pelas Promotorias de Justiça em Imperatriz.

Nicolau destacou que a instituição prima pela
transparência e trabalha continuamente para defender
os interesses coletivos e garantir o cumprimento da lei.
"Agradecemos a deferência do prefeito reeleito em nos
visitar e afirmar sua disposição pelo diálogo de forma
republicana".

Na avaliação de Assis Ramos, o encontro foi bastante
proveitoso pela oportunidade de reafirmar diálogo com
o Ministério Público.

"Reiteramos nossa intenção de dialogar com o MP e
também nos colocar à disposição para colaborar com
a instituição".

O promotor de justiça e diretor da Secretaria para
Assuntos Institucionais, Joaquim Souza Júnior,
também participou do encontro, assim como membros
da equipe da Prefeitura de Imperatriz. ( CCOM-MPMA

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/159/202

01120.pdf
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Após Recomendação do Ministério Público,
salário atrasado de servidores é efetuado

 

JORNAL PEQUENO / MA - GERAL - pág.: 06. Sex, 20 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atendendo a Recomendação do Ministério Público
do Maranhão, a Prefeitura de São Vicente Ferrer
informou, na última segunda-feira, 16, que o município
efetuou o pagamento dos vencimentos atrasados dos
servidores públicos municipais. A solicitação, expedida
no dia 11 de novembro pela promotora de justiça
Laura Amélia Barbosa, foi  real izada após o
recebimento de várias denúncias informando a
promotor ia sobre a fal ta de pagamento aos
funcionários da prefei tura.

A informação sobre a efetuação dos salários foi
enviada à promotora de justiça pela prefeita de São
Vicente Ferrer, Conceição de Maria Pereira Castro. A
gestora municipal também encaminhou à promotoria
cópias das folhas de pagamento.

Na manifestação ministerial, Laura Amélia destacou
que o município recebe verbas do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais de Educação
(Fundeb), do Fundo Municipal de Saúde, e outros
recursos públicos.

Site:

https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpeque

no/?numero=26940

1

https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpequeno/?numero=26940
https://impresso.jornalpequeno.com.br/pub/jornalpequeno/?numero=26940


Maranhão está entre os quatro estados do
Brasil onde o número de mortes violentas

aumentou
 

TV MIRANTE SÃO LUIZ / AF. GLOBO MA - BOM DIA MIRANTE. Sex, 20 de Novembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

Maranhão está entre os quatro estados do Brasil onde
o número de mortes violentas aumentou comparando
os nove primeiros meses deste ano com o mesmo
período do ano passado, o crescimento foi de vinte e
três por cento, segundo o monitor da violência dois mil
e vinte.

Parece contraditório o aumento das mortes violentas
no Maranhão acontece em meio à pandemia de
coronavírus várias medidas de distanciamento social,
esse é o diagnóstico do monitor da violência dois mil e
vinte com relação ao período que vai de janeiro a
setembro é quase quatro vezes mais do que a média
registrada no país.

Com menos gente nas ruas ao invés de frear a
violência disparou. Entram nessa conta homicídios
feminicídios roubos e lesões corporais seguidos de
morte, são os chamados crimes violentos letais
intencionais ainda ficam de fora, as mortes de
confrontos com a polícia.

Pelas estatísticas da Secretaria de Segurança
Pública do Maranhão, dois mil e vinte registrou
duzentos e setenta e seis homicídios na região
metropolitana até agora um ano de quebra a
sequência de redução da violência, uma das causas
da alta dos crimes é disputa por pontos de tráfico de
drogas diz esse pesquisador um comércio ilegal que
sentiu o impacto da crise sanitária e econômica.

A partir do momento que nós tivemos a pandemia e a
pandemia ela a bala e o comércio varejista de drogas.
Isso faz com que as velhas rixas, os velhos conflitos
entre essas facções que disputam áreas de tráfico se
intensifica.

Em setembro, após onze anos que diz serem
registrados na região metropolitana em menos de
cinco dias, a Polícia Militar foi às ruas reprimir a
criminalidade. Parte das vítimas tinha envolvimento
com facções criminosas para o presidente da
Comissão de Segurança Pública da OAB Maranhão,
a sensação de impunidade também é um gatilho da
violência nem sempre quem comete o crime e
responde por ele, essa sensação de impunidade.

Ela decorre da ausência do estado na sociedade, ou
seja, da falta do aparato estatal aos órgãos de
segurança Pública do nosso estado temos hoje no
nosso estado, um deste na Polícia Civil, a polícia não
consegue apurar se quer dez por cento dos casos de
homicídios que lá são denunciados e isso deixando de
apurar e identificar o autor daquele homicídio gera
uma sensação de impunidade, tanto para ele quanto
para seus comparsas.

Aqui num dos estados em que a violência anda
desenfreada. Dados da Polícia Federal mostram que
os pedidos por posse de arma de fogo quase
triplicaram do ano passado para cá em São Luís
Imperatriz e Caxias.

Arma ela ela gera a sensação de poder ela gera sexta
são de controle de quem tem a arma sobre quem não
tem a arma. Então, esse empoderamento fatalmente
pode levar à ocorrência de um de uma discussão
banal no trânsito e daí um acidente com um homicídio.
É uma briga entre irmãos, se a gente tiver uma arma
de fogo em casa isso pode causar um fez uma briga
de vizinho. Então, tudo isso é fator de risco quando se
tem a posse de uma arma de fogo.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2020/11/20/TVMIRANTESOL

UIZAFGLOBOMA-06.14.48-06.18.11-1605864894.mp4
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Polícia deflagra Operação Brejo Seguro e
prende oito pessoas

 

O QUARTO PODER ON LINE / MA - POLÍCIA. Sex, 20 de Novembro de 2020
ASSUNTOS AFINS

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (19), a
Operação Brejo Seguro, na qual foram cumpridos dois
mandados de prisão preventiva e seis prisões em
flagrante. A operação integra uma série de ações
realizadas em diversas regiões do estado pela
Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP).

A s  i n v e s t i g a ç õ e s  f o r a m  r e a l i z a d a s  p e l a
Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI) e
consta taram que os  invest igados possuem
envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, roubo,
posse ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e
violência doméstica.

Durante a ação, foram apreendidas duas espingardas
calibre 32, seis munições intactas do mesmo calibre,
pólvora e chumbo, além de mais de R$ 8 mil em
espécie e de porções de substâncias semelhantes a
maconha e crack.

A operação ocorreu de forma integrada e contou com
mais de 59 policiais civis da SPCI, oriundos das
Delegacias Regionais de Chapadinha, Caxias e Codó,
além de equipes da Superintendência de Polícia Civil
da Capital (SPCC), Superintendência Estadual de
Combate à Corrupção (SECCOR), Superintendência
de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP),
Super in tendênc ia  Estadual  de Combate ao
Narcotráfico (Senarc) que participou por meio do
Núc leo  de  Operações  com Cães (NOC)  e
Superintendência Estadual de Investigações Criminais
(SEIC).

A atuação do NOC, através do trabalho do K9 Viny, foi
fundamental para o êxito da operação, auxiliando na
localização do dinheiro e drogas apreendidas. A
operação teve como objetivo primordial preservar a
segurança dos moradores da cidade de Brejo e
entorno. Após as formalidades legais, os presos foram
encaminhamos para uma unidade prisional, onde
permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Site: https://oquartopoder.com/policia/policia-deflagra-

operacao-brejo-seguro-e-prende-oito-pessoas/
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Após denúncia, Prefeitura de São Vicente de
Férrer paga salário de servidores

 

BLOG NETO FERREIRA. Sex, 20 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atendendo a Recomendação do Ministério Público
do Maranhão, a Prefeitura de São Vicente Ferrer
informou, na última segunda-feira, 16, que o município
efetuou o pagamento dos vencimentos atrasados dos
servidores públicos municipais. A solicitação, expedida
no dia 11 de novembro pela promotora de justiça
Laura Amélia Barbosa, foi  real izada após o
recebimento de várias denúncias informando a
promotor ia sobre a fal ta de pagamento aos
funcionários da prefei tura.

A informação sobre a efetuação dos salários foi
enviada à promotora de justiça pela prefeita de São
Vicente Ferrer, Conceição de Maria Pereira Castro. A
gestora municipal também encaminhou à promotoria
cópias das folhas de pagamento.

Na manifestação ministerial, Laura Amélia destacou
que o município recebe verbas do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais de Educação
(Fundeb), do Fundo Municipal de Saúde, e outros
recursos públicos.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site: http://www.netoferreira.com.br/poder/2020/11/apos-

denuncia-prefeitura-de-sao-vicente-de-ferrer-paga-

salario-de-servidores/
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Justiça bloqueia contas de Serrano do
Maranhão a pedido do MPMA

 

BLOG JOHN CUTRIM. Sex, 20 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

John Cutrim

Em atendimento a pedido do Ministério Público do
Maranhão, a Justiça determinou, no dia 17, em caráter
liminar, o bloqueio das contas de titularidade do
Município de Serrano do Maranhão, incluindo as
oriundas do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), Fundo de Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb), Merenda Escolar, Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE), Saúde da Família e demais
transferências constitucionais compulsórias.

Conforme a decisão, as contas somente poderão ser
movimentadas por determinação da Justiça para
pagamento de salários de servidores e demais
d e m a n d a s  d e v i d a m e n t e  j u s t i f i c a d a s  p e l a
munic ipal idade ou pelo Ministério Público .

A determinação deu-se em Ação Civil Pública
ajuizada pelo promotor de justiça Frederico
Bianchini Joviano dos Santos, titular da Promotoria
de Justiça de Cururupu, da qual Serrano do Maranhão
é termo judiciário.

A Ação está em consonância com um projeto
inst i tucional  do MPMA  que objet iva fazer o
acompanhamento da transição municipal. Em 13 de
novembro, o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, encaminhou ofício a todos os promotores de
justiça do estado com atuação na área do patrimônio
público e probidade administrativa, ressaltando a
importância de o Ministério Público acompanhar a
transição dos mandatos municipais.

CÓPIA DOS EXTRATOS

Na decisão judicial, foi determinado, ainda, que a
Prefeitura de Serrano do Maranhão forneça, no prazo
de cinco dias, cópia de todos os extratos bancários
relativos às contas correntes do município com
indicação completa dos dados.

Em caso de descumprimento injustificado da medida,
foi fixada multa diária no valor de R$ 10 mil a ser paga
pelo prefeito Jonhson Medeiro Rodrigues, sem
prejuízo da configuração de crime de responsabilidade
ou eventual ação de improbidade administrativa.

Para o cumprimento efetivo do que foi determinado, a
decisão deve servir como ofício a ser apresentado ao

gerente da agência do Banco do Brasil de Cururupu.

ATRASOS NOS SALÁRIOS

Ao justificar o pedido de bloqueio das contas
municipais, o promotor de justiça informou que, em
diversas oportunidades, foi procurado pelos servidores
do Município de Serrano do Maranhão, devido aos
constantes atrasos ocorridos nos salários do
funcionalismo municipal.

No mês de setembro, foi ajuizada uma Ação Cautelar
requerendo antecipadamente o bloqueio de parte das
verbas do FPM, sendo que o pleito foi integralmente
cumprido. Contudo, segundo o Ministério Público, a
Prefeitura continuou atrasando o pagamento dos
salários dos servidores públicos de diversas
secretarias.

De acordo com o promotor de justiça, além de
garantir o pagamento dos salários, a Ação Civil buscou
assegurar a continuidade dos serviços essenciais, tais
como saúde, educação, coleta de lixo, fornecimento de
água.

Site: https://johncutrim.com.br/justica-bloqueia-contas-

de-serrano-do-maranhao-a-pedido-do-mpma/
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Justiça bloqueia contas de Serrano do
Maranhão e garante pagamento de salários

de servidores
 

BLOG GARRONE. Sex, 20 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em atendimento a pedido do Ministério Público do
Maranhão, a Justiça determinou, no dia 17, em caráter
liminar, o bloqueio das contas de titularidade do
Município de Serrano do Maranhão, incluindo as
oriundas do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), Fundo de Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb), Merenda Escolar, Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE), Saúde da Família e demais
transferências constitucionais compulsórias.

Conforme a decisão, as contas somente poderão ser
movimentadas por determinação da Justiça para
pagamento de salários de servidores e demais
d e m a n d a s  d e v i d a m e n t e  j u s t i f i c a d a s  p e l a
munic ipal idade ou pelo Ministério Público .

A determinação deu-se em Ação Civil Pública
ajuizada pelo promotor de justiça Frederico
Bianchini Joviano dos Santos, titular da Promotoria
de Justiça de Cururupu, da qual Serrano do Maranhão
é termo judiciário.

A Ação está em consonância com um projeto
inst i tucional  do MPMA  que objet iva fazer o
acompanhamento da transição municipal. Em 13 de
novembro, o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, encaminhou ofício a todos os promotores de
justiça do estado com atuação na área do patrimônio
público e probidade administrativa, ressaltando a
importância de o Ministério Público acompanhar a
transição dos mandatos municipais.

CÓPIA DOS EXTRATOS

Na decisão judicial, foi determinado, ainda, que a
Prefeitura de Serrano do Maranhão forneça, no prazo
de cinco dias, cópia de todos os extratos bancários
relativos às contas correntes do município com
indicação completa dos dados.

Em caso de descumprimento injustificado da medida,
foi fixada multa diária no valor de R$ 10 mil a ser paga
pelo prefeito Jonhson Medeiro Rodrigues, sem
prejuízo da configuração de crime de responsabilidade
ou eventual ação de improbidade administrativa.

Para o cumprimento efetivo do que foi determinado, a

decisão deve servir como ofício a ser apresentado ao
gerente da agência do Banco do Brasil de Cururupu.

ATRASOS NOS SALÁRIOS

Ao justificar o pedido de bloqueio das contas
municipais, o promotor de justiça informou que, em
diversas oportunidades, foi procurado pelos servidores
do Município de Serrano do Maranhão, devido aos
constantes atrasos ocorridos nos salários do
funcionalismo municipal.

No mês de setembro, foi ajuizada uma Ação Cautelar
requerendo antecipadamente o bloqueio de parte das
verbas do FPM, sendo que o pleito foi integralmente
cumprido. Contudo, segundo o Ministério Público, a
Prefeitura continuou atrasando o pagamento dos
salários dos servidores públicos de diversas
secretarias.

De acordo com o promotor de justiça, além de
garantir o pagamento dos salários, a Ação Civil buscou
assegurar a continuidade dos serviços essenciais, tais
como saúde, educação, coleta de lixo, fornecimento de
água.

Site: http://garrone.com.br/justica-bloqueia-contas-de-
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A pedido do Ministério Público Justiça
bloqueia contas de Serrano do Maranhão
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Eduardo Ericeira

Em atendimento a pedido do Ministério Público do
Maranhão, a Justiça determinou, no dia 17, em caráter
liminar, o bloqueio das contas de titularidade do
Município de Serrano do Maranhão, incluindo as
oriundas do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), Fundo de Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb), Merenda Escolar, Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE), Saúde da Família e demais
transferências constitucionais compulsórias.

Conforme a decisão, as contas somente poderão ser
movimentadas por determinação da Justiça para
pagamento de salários de servidores e demais
d e m a n d a s  d e v i d a m e n t e  j u s t i f i c a d a s  p e l a
munic ipal idade ou pelo Ministério Público .

A determinação deu-se em Ação Civil Pública
ajuizada pelo promotor de justiça Frederico
Bianchini Joviano dos Santos, titular da Promotoria
de Justiça de Cururupu, da qual Serrano do Maranhão
é termo judiciário.

A Ação está em consonância com um projeto
inst i tucional  do MPMA  que objet iva fazer o
acompanhamento da transição municipal. Em 13 de
novembro, o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, encaminhou ofício a todos os promotores de
justiça do estado com atuação na área do patrimônio
público e probidade administrativa, ressaltando a
importância de o Ministério Público acompanhar a
transição dos mandatos municipais.

CÓPIA DOS EXTRATOS

Na decisão judicial, foi determinado, ainda, que a
Prefeitura de Serrano do Maranhão forneça, no prazo
de cinco dias, cópia de todos os extratos bancários
relativos às contas correntes do município com
indicação completa dos dados.

Em caso de descumprimento injustificado da medida,
foi fixada multa diária no valor de R$ 10 mil a ser paga
pelo prefeito Jonhson Medeiro Rodrigues, sem
prejuízo da configuração de crime de responsabilidade
ou eventual ação de improbidade administrativa.

Para o cumprimento efetivo do que foi determinado, a
decisão deve servir como ofício a ser apresentado ao

gerente da agência do Banco do Brasil de Cururupu.

ATRASOS NOS SALÁRIOS

Ao justificar o pedido de bloqueio das contas
municipais, o promotor de justiça informou que, em
diversas oportunidades, foi procurado pelos servidores
do Município de Serrano do Maranhão, devido aos
constantes atrasos ocorridos nos salários do
funcionalismo municipal.

No mês de setembro, foi ajuizada uma Ação Cautelar
requerendo antecipadamente o bloqueio de parte das
verbas do FPM, sendo que o pleito foi integralmente
cumprido. Contudo, segundo o Ministério Público, a
Prefeitura continuou atrasando o pagamento dos
salários dos servidores públicos de diversas
secretarias.

De acordo com o promotor de justiça, além de
garantir o pagamento dos salários, a Ação Civil buscou
assegurar a continuidade dos serviços essenciais, tais
como saúde, educação, coleta de lixo, fornecimento de
água.

Site: http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2020/11/a-
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Prefeitura de São Vicente Férrer suspende
realização de concurso público por

orientação do MP-MA
 

BLOG DO MARCIAL LIMA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 20 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em atendimento à Recomendação do Ministério
Público do Maranhão, o município de São Vicente
Ferrer suspendeu a realização do concurso público,
que iria ocorrer no próximo dia 29 de novembro. O ato
foi assinado pela prefeita Conceição Pereira Castro na
última segunda-feira (16).

A Recomendação foi emitida, no dia 12 de novembro,
pela promotora de Justiça Laura Amélia Barbosa, que
está respondendo pela Promotoria de São Vicente
Férrer.

Em ofício encaminhado ao Ministério Público, a
prefeita esclarece que a medida foi adotada em
obediência ao documento ministerial que apontou que
o município possui Ritmo de Contágio (RT) do
Coronavírus (ARCoV-2), de 1.4, ou seja, encontra-se
entre as localidades com maior índice de transmissão.

Na Recomendação, a promotora de Just iça
argumentou também que não foi indicada pelo
município de São Vicente Férrer a necessidade de
urgência para a realização do concurso público,
organizado pelo Instituto Legatus, "muito menos as
medidas sanitárias que seriam tomadas para evitar
contaminação".

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2020/11/prefeitura-

de-sao-vicente-ferrer.html
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Após Recomendação do Ministério Público,
salário atrasado de servidores de São Vicente

Férrer é efetuado
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Atendendo à Recomendação do Ministério Público
do Maranhão, a Prefeitura de São Vicente Férrer
informou, na última segunda-feira (16), que o
município efetuou o pagamento dos vencimentos
atrasados dos servidores públicos municipais. A
solicitação, expedida no dia 11 de novembro pela
promotora de Justiça Laura Amélia Barbosa, foi
realizada após o recebimento de várias informações
relatando à promotoria sobre a falta de pagamento dos
funcionários da prefeitura.

A informação sobre a efetuação dos salários foi
enviada à promotora de Justiça pela prefeita de São
Vicente Férrer, Conceição de Maria Pereira Castro. A
gestora municipal também encaminhou à promotoria
cópias das folhas de pagamento.

Na manifestação ministerial, Laura Amélia destacou
que o município recebe verbas do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais de Educação
(Fundeb), do Fundo Municipal de Saúde, e outros
recursos públicos.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2020/11/apos-
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Acordos mediados pelo MP-MA garantem
melhores condições de trabalho para as

polícias Civil e Militar em vários municípios
 

BLOG DO MARCIAL LIMA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 20 de Novembro de 2020
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Acordos de não persecução penal, firmados pelo
Ministério Público do Maranhão no dia 5 de
novembro, resultaram, entre outros resultados, na
aquisição de equipamentos e mobiliários para as
polícias Civil e Militar dos municípios de Cantanhede,
Pirapemas e Matões do Norte.

Realizados pelo promotor de Justiça Márcio Antônio
Alves de Oliveira, em parceria com o juiz Paulo do
Nascimento Júnior, os acordos foram firmados com
acusados cujos delitos tenham sido praticados sem
violência ou grave ameaça, cuja pena seja inferior a
quatro anos de detenção.

Os acordos preveem o reparo de duas motocicletas,
as doações de um ar-condicionado, sete colchões,
uma impressora, "mouses" e R$ 4.990 em material e
equipamentos. A primeira parte das entregas foi
realiza no dia 11 de novembro, no quartel da Polícia
Militar de Cantanhede.

Os acusados deverão apresentar a nota fiscal dos
produtos à Secretaria Judicial da comarca onde
transcorreu o processo para a emissão do certificado
de cumprimento do acordo. Após a comprovação, o
Ministério Público, conforme o Art. 28. da Lei
13.964/19, ingressará com o pedido de suspensão das
penalidades dos acusados.

O comando da Polícia Militar deverá providenciar o
tombamento do material doado em até 90 dias,
devendo o material permanecer no respectivo quartel.
Outras entregas de material ainda serão realizadas até
o fim de dezembro.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2020/11/acordos-

mediados-pelo-mp-ma-garantem.html
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Acordos mediados pelo MPMA garantem
melhores condições de trabalho para Polícias

Civil e Militar em vários municípios
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Acordos de não-persecução penal, firmados pelo
Ministério Público do Maranhão no dia 5 de
novembro, resultaram, entre outros resultados, na
aquisição de equipamentos e mobiliários para as
Polícias Civil e Militar dos municípios de Cantanhede,
Pirapemas e Matões do Norte.

Realizados pelo promotor de justiça Márcio Antônio
Alves de Oliveira, em parceria com o juiz Paulo do
Nascimento Junior, os acordos foram firmados com
acusados cujos delitos tenham sido praticados sem
violência ou grave ameaça, cuja pena seja inferior a
quatro anos de detenção.

Os acordos preveem o reparo de duas motocicletas,
as doações de um ar-condicionado, sete colchões,
uma impressora, mouses e R$ 4.990,00 em materiais
e equipamentos. A primeira parte das entregas foi
realiza no dia 11 de novembro, no quartel da Polícia
Militar de Cantanhede.

Os acusados deverão apresentar a nota fiscal dos
produtos à Secretaria Judicial da comarca onde
transcorreu o processo para a emissão do certificado
de cumprimento do acordo. Após a comprovação, o
Ministério Público, conforme o art. 28 da Lei
13.964/19, ingressará com o pedido de suspensão das
penalidades dos acusados.

O comando da Polícia Militar deverá providenciar o
tombamento do material doado em até 90 dias,
devendo o material permanecer no respectivo quartel.
Outras entregas de materiais ainda serão realizadas
até o final de dezembro.

Site: https://omaranhense.com/acordos-mediados-pelo-
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SERRANO DO MARANHÃO - Justiça
bloqueia contas do Município a pedido do

MPMA
 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Sex, 20 de Novembro de 2020
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em atendimento a pedido do Ministério Público do
Maranhão, a Justiça determinou, no dia 17, em caráter
liminar, o bloqueio das contas de titularidade do
Município de Serrano do Maranhão, incluindo as
oriundas do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), Fundo de Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb), Merenda Escolar, Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE), Saúde da Família e demais
transferências constitucionais compulsórias.

Conforme a decisão, as contas somente poderão ser
movimentadas por determinação da Justiça para
pagamento de salários de servidores e demais
d e m a n d a s  d e v i d a m e n t e  j u s t i f i c a d a s  p e l a
munic ipal idade ou pelo Ministério Público .

A determinação deu-se em Ação Civil Pública
ajuizada pelo promotor de justiça Frederico
Bianchini Joviano dos Santos, titular da Promotoria
de Justiça de Cururupu, da qual Serrano do Maranhão
é termo judiciário.

A Ação está em consonância com um projeto
inst i tucional  do MPMA  que objet iva fazer o
acompanhamento da transição municipal. Em 13 de
novembro, o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, encaminhou ofício a todos os promotores de
justiça do estado com atuação na área do patrimônio
público e probidade administrativa, ressaltando a
importância de o Ministério Público acompanhar a
transição dos mandatos municipais.

CÓPIA DOS EXTRATOS

Na decisão judicial, foi determinado, ainda, que a
Prefeitura de Serrano do Maranhão forneça, no prazo
de cinco dias, cópia de todos os extratos bancários
relativos às contas correntes do município com
indicação completa dos dados.

Em caso de descumprimento injustificado da medida,
foi fixada multa diária no valor de R$ 10 mil a ser paga
pelo prefeito Jonhson Medeiro Rodrigues, sem
prejuízo da configuração de crime de responsabilidade
ou eventual ação de improbidade administrativa.

Para o cumprimento efetivo do que foi determinado, a

decisão deve servir como ofício a ser apresentado ao
gerente da agência do Banco do Brasil de Cururupu.

ATRASOS NOS SALÁRIOS

Ao justificar o pedido de bloqueio das contas
municipais, o promotor de justiça informou que, em
diversas oportunidades, foi procurado pelos servidores
do Município de Serrano do Maranhão, devido aos
constantes atrasos ocorridos nos salários do
funcionalismo municipal.

No mês de setembro, foi ajuizada uma Ação Cautelar
requerendo antecipadamente o bloqueio de parte das
verbas do FPM, sendo que o pleito foi integralmente
cumprido. Contudo, segundo o Ministério Público, a
Prefeitura continuou atrasando o pagamento dos
salários dos servidores públicos de diversas
secretarias.

De acordo com o promotor de justiça, além de
garantir o pagamento dos salários, a Ação Civil buscou
assegurar a continuidade dos serviços essenciais, tais
como saúde, educação, coleta de lixo, fornecimento de
água.

Site: https://omaranhense.com/serrano-do-maranhao-
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Contas do município de Serrano do
Maranhão são bloqueadas pela Justiça
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SERRANO DO MARANHÃO - Em atendimento a
pedido do Ministério Público do Maranhão (MP-MA),
a Justiça determinou, em caráter liminar, o bloqueio
das contas de titularidade do Município de Serrano do
Maranhão, incluindo as oriundas do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb),
Merenda Escolar, Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE), Saúde da Família e demais transferências
constitucionais compulsórias.

Conforme a decisão, as contas somente poderão ser
movimentadas por determinação da Justiça para
pagamento de salários de servidores e demais
d e m a n d a s  d e v i d a m e n t e  j u s t i f i c a d a s  p e l a
munic ipal idade ou pelo Ministério Público .

A determinação deu-se em Ação Civil Pública
ajuizada pelo promotor de justiça Frederico
Bianchini Joviano dos Santos, titular da Promotoria
de Justiça de Cururupu, da qual Serrano do Maranhão
é termo judiciário.

A Ação está em consonância com um projeto
inst i tucional do MP-MA que objet iva fazer o
acompanhamento da transição municipal. Em 13 de
novembro, o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, encaminhou ofício a todos os promotores de
justiça do estado com atuação na área do patrimônio
público e probidade administrativa, ressaltando a
importância de o Ministério Público acompanhar a
transição dos mandatos municipais.

Cópia dos extratos

Na decisão judicial, foi determinado, ainda, que a
Prefeitura de Serrano do Maranhão forneça, no prazo
de cinco dias, cópia de todos os extratos bancários
relativos às contas correntes do município com
indicação completa dos dados.

Em caso de descumprimento injustificado da medida,
foi fixada multa diária no valor de R$ 10 mil a ser paga
pelo prefeito Jonhson Medeiro Rodrigues, sem
prejuízo da configuração de crime de responsabilidade
ou eventual ação de improbidade administrativa.

Para o cumprimento efetivo do que foi determinado, a
decisão deve servir como ofício a ser apresentado ao
gerente da agência do Banco do Brasil de Cururupu.

Atrasos nos salários

Ao justificar o pedido de bloqueio das contas
municipais, o promotor de justiça informou que, em
diversas oportunidades, foi procurado pelos servidores
do Município de Serrano do Maranhão, devido aos
constantes atrasos ocorridos nos salários do
funcionalismo municipal.

No mês de setembro, foi ajuizada uma Ação Cautelar
requerendo antecipadamente o bloqueio de parte das
verbas do FPM, sendo que o pleito foi integralmente
cumprido. Contudo, segundo o Ministério Público, a
Prefeitura continuou atrasando o pagamento dos
salários dos servidores públicos de diversas
secretarias.

De acordo com o promotor de justiça, além de
garantir o pagamento dos salários, a Ação Civil buscou
assegurar a continuidade dos serviços essenciais, tais
como saúde, educação, coleta de lixo, fornecimento de
água.

Site: https://imirante.com/serrano-do-

maranhao/noticias/2020/11/20/contas-do-municipio-de-

serrano-do-maranhao-sao-bloqueadas-pela-justica.shtml

1

https://imirante.com/serrano-do-maranhao/noticias/2020/11/20/contas-do-municipio-de-serrano-do-maranhao-sao-bloqueadas-pela-justica.shtml
https://imirante.com/serrano-do-maranhao/noticias/2020/11/20/contas-do-municipio-de-serrano-do-maranhao-sao-bloqueadas-pela-justica.shtml
https://imirante.com/serrano-do-maranhao/noticias/2020/11/20/contas-do-municipio-de-serrano-do-maranhao-sao-bloqueadas-pela-justica.shtml

	CLIPPING
	20 de novembrode 2020

