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RAIMUNDO BORGES

Impressionante a repercussão da entrevista do
deputado estadual, Yglésio Moyses (PROS), no
programa Os Analistas, na TV Guará, desmistificando
a questão do lucro exorbitante dos cartórios e na
apuração das formas aplicadas para a cobrança e
divisão do lucro para o Tribunal de Justiça, Ministério
Público Estadual, Defensoria Pública e cartórios sem
rendimentos que possibilitem suas manutenções,
principalmente nos menores municípios.

Todos os telespectadores do programa de debates
demonstraram a indignação pelo preço cobrado, a
lentidão dos serviços, mesmo com a atual tecnologia,
e, principalmente, o questionamento dos cartórios
servirem para o enriquecimento de um leque de
empresários dos carimbos quando poderiam receber
somente salários como os demais servidores da
justiça.

Tirando os representantes dos cartórios, nenhuma
opinião veio com a aceitação para a continuidade das
impostas obrigatoriedades da população que paga um
dos mais altos impostos do mundo.

Evidente que tudo deve ficar como sempre foi,
infelizmente amparados na Constituição. Preocupante
saber quem vai apurar as denúncias das cobranças
por fora das taxas que atendam as gulosas instituições
de defesa dos usuários do carimbo e papel.

Será que somente sobra o solitário e corajoso
parlamentar do PROS? Como fica o PROCON-MA
diante dessas denúncias?

Resignado - Habilidoso secretário de Comunicação,
Ricardo Cappelli (PCdoB), assumiu a pasta sem
alardes, procurando a responsável imprensa para
afirmar o respeito na independência com os veículos.
Entusiasta pela história dos Diários Associados,
convidou o jornal O Imparcial, representados pelo
diretor Célio Sérgio e o colunista de política, Raimundo
Borges, apresentando o seu plano de trabalho na
divulgação das ações do governo estadual.

Parcerias - Estratégico o encontro promovido pelo
secretário de Articulação Política, Rubens Jr. (PCdoB),
entre os secretários de estado e os vereadores do
Bloco Parlamentar Unidos por São Luís, confirmando
as obras em São Luís como forma de fortalecimento
com o legislativo municipal e a permanente parceria
nas comunidades da capital.

Por que não? - Ninguém ainda conseguiu criticar a
histórica obra na educação conduzida pelo governador
Flávio Dino e o secretário Felipe Camarão. Escolas
construídas e reformadas e o mais alto piso salarial do
Brasil aos professores somam com o eficaz retorno
das aulas na forma virtual. Nem mesmo a grave onda
da pandemia da Covid-19 parou a decisão de ensinar.
Mais de 200 mil estudantes estão equipados com os
chips gratuitamente distribuídos em todas as regiões
do Maranhão. Agora é a hora do "Bom dia,
professores!".

ASPAS

Realmente impressionante a coragem dos deputados
que fazem a serventia do Bolsonaro votar a favor da
punição ao deputado brigão. Os poucos demais
deputados todos sabiam que iam faltar ou votar a favor
do truculento colega.

Raimundo da Silveira, aposentado, perplexo em saber
dos votos dos deputados do Maranhão na punição do
Daniel da Silveira (PSL).

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.296.orig.pdf

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/2021/oimparcial-36.296.orig.pdf
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ITINGA DO MARANHÃO: Ex-prefeita é
acionada por improbidade administrativa
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O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão,
ingressou, nesta segunda-feira, 22, com uma Ação
Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa contra Luzivete Botelho da Silva, ex-
prefeita do município.

De acordo com a ACP, a ex-gestora deixou de
recolher ao INSS as contribuições previdenciárias
descontadas do contracheque de Eliene da Silva
Costa. A servidora foi contratada para prestar serviços
na prefeitura no período de 2011 a 2016.

Questionada, Luzivete Botelho negou a retenção de
valores previdenciários descontados, mas não
apresentou nenhum documento que comprovasse o
repasse à previdência social. Já a atual gestão
municipal verificou que sempre houve o desconto das
contribuições, mas não há nenhuma prova de que os
valores foram direcionados ao INSS.

Na Ação, o promotor de justiça Tiago Quintanilha
Nogueira ressalta que a situação pode trazer uma
série de prejuízos à trabalhadora, como dificuldades
para obter auxílio doença, auxílio maternidade, seguro
desemprego e até a aposentadoria.

Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho da Silva estará sujeita a penalidades
como ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa de até cem vezes o
valor da remuneração recebida no cargo de prefeita e
proibição de contratar ou receber benefícios do Poder
Público, ainda que por intermédio de empresa da qual
seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.

: Rodrigo Freitas (CCOM-MPMA)

Site: https://arimateiajr.com/noticia/906817/itinga-do-

maranhao-ex-prefeita-e-acionada-por-improbidade-

administrativa

https://arimateiajr.com/noticia/906817/itinga-do-maranhao-ex-prefeita-e-acionada-por-improbidade-administrativa
https://arimateiajr.com/noticia/906817/itinga-do-maranhao-ex-prefeita-e-acionada-por-improbidade-administrativa
https://arimateiajr.com/noticia/906817/itinga-do-maranhao-ex-prefeita-e-acionada-por-improbidade-administrativa
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Assessoria

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão,
ingressou, nesta segunda-feira, 22, com uma Ação
Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa contra Luzivete Botelho da Silva, ex-
prefeita do município.

De acordo com a ACP, a ex-gestora deixou de
recolher ao INSS as contribuições previdenciárias
descontadas do contracheque de Eliene da Silva
Costa. A servidora foi contratada para prestar serviços
na prefeitura no período de 2011 a 2016.

Questionada, Luzivete Botelho negou a retenção de
valores previdenciários descontados, mas não
apresentou nenhum documento que comprovasse o
repasse à previdência social. Já a atual gestão
municipal verificou que sempre houve o desconto das
contribuições, mas não há nenhuma prova de que os
valores foram direcionados ao INSS.

Na Ação, o promotor de justiça Tiago Quintanilha
Nogueira ressalta que a situação pode trazer uma
série de prejuízos à trabalhadora, como dificuldades
para obter auxílio doença, auxílio maternidade, seguro
desemprego e até a aposentadoria.

Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho da Silva estará sujeita a penalidades
como ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa de até cem vezes o
valor da remuneração recebida no cargo de prefeita e
proibição de contratar ou receber benefícios do Poder
Público, ainda que por intermédio de empresa da qual
seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.

Site: https://www.ma10.com.br/2021/02/22/ex-prefeita-de-

itinga-e-acionada-por-improbidade-administrativa/
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3ª Vara Criminal de Caxias divulga Portaria
de saídas temporárias para 2021
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Caxias - A juíza Marcela Santana Lobo, titular da 3ª
Vara Criminal de Caxias, publicou Portaria na qual
dispõe sobre o calendário de saídas temporárias para
o ano de 2021 no âmbito da execução penal da
Comarca de Caxias. Ao elaborar o documento, a
magistrada levou em consideração o disposto nos
artigos 122 e seguintes da Lei de Execuções Penais,
os quais tratam sobre a saída temporária. Considerou,
ainda, a necessidade de indicação de períodos de
saída uniformes para os apenados beneficiários, bem
como a necessidade de se preservar o intervalo de 45
(quarenta e cinco) dias entre cada saída temporária.

Outro fator citado no documento foi a situação
sanitária nacional, que recomenda a redução de
aglomerações, bem como a possibi l idade de
regulamentação própria das saídas não coincidentes
com feriados nacionais. A 3ª Vara Criminal da
Comarca de Caxias é a unidade da comarca que tem
a competência para a execução penal. Conforme a
Portaria, serão cinco as saídas temporárias previstas
em lei, a saber, na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia
dos Pais, no Dia das Crianças e no Natal. A Portaria
se refere aos apenados em cumprimento de pena na
Unidade Prisional de Ressocialização (UPR de
Caxias) e Casa de Albergado, para o ano de 2021,
beneficiados no curso de suas execuções penais.

A Portaria traz as seguintes datas: Páscoa, com saída
prevista para o dia 5 de abril e retorno para o dia 11 de
abril; Dia das Mães, saída no dia 24 de maio e retorno
30 de maio; Dia dos Pais, com saída no dia 2 de
agosto e retorno para o dia 9 de agosto; Dia das
Crianças, com saída no dia 11 de outubro e volta no
dia 18 de outubro; E, por fim, o Natal, com saída no
dia 13 de dezembro e retorno marcado para o dia 19
de dezembro.

Os condenados em cumprimento de pena no regime
semiaberto e aberto poderão requerer a saída
tempo rá r i a ,  d i r e t amen te ,  pe l a  au to r i dade
administrativa ou por intermédio de defensor, estando
condicionado o seu deferimento ao cumprimento dos
seguintes requisitos legais, cumulativamente:
Comportamento adequado, atestado pela autoridade
administrativa; Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena, se primário, ou de ¼ da pena, se reincidente,
assim declarado na sentença penal condenatória;
Compatibilidade do benefício com os objetivos da
pena; Não ter sido condenado a pena pela prática de

crime hediondo com o resultado morte , observa a
Portaria.

A juíza explica que as autorizações serão concedidas
por prazo não superior a sete dias, podendo ser
renovada por mais quatro vezes ao ano. As saídas
temporárias serão automaticamente renovadas,
segundo o calendário instituído no artigo 1º, quando
após a primeira análise do benefício e autorização de
saída, o apenado cumprir regularmente as condições
impostas, inclusive quanto ao horário de retorno ao
estabelecimento prisional (...) Na hipótese de
decretação de lockdown em decorrência da pandemia
de COVID-19, a concessão de saídas temporárias
poderá ser  suspensa enquanto  perdurar  a
determinação da autoridade , determina o documento,
fr isando que a autoridade carcerária deverá
encaminhar até 15 dias antes da data limite para o
início do período de gozo da saída temporária a
relação dos apenados potencialmente beneficiários do
d i r e i t o  e  que  a  l i s t agem deve rá  i nd i ca r ,
separadamente, presos com uso da tornozeleira e
presos sem o uso da tornozeleira.

Condições

Serão impostas aos beneficiários com a saída
temporária as seguintes condições, entre outras
compatíveis com as circunstâncias do caso e a
situação pessoal do condenado: Fornecimento do
endereço onde reside a família a ser visitada ou onde
poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;
Recolhimento à residência visitada, no período
noturno, compreendido este entre 19h00min e às
06h00min, salvo autorização diferenciada para
trabalho e/ou estudo; Proibição de frequentar bares,
casas noturnas e estabelecimentos congêneres; Saída
do estabelecimento prisional até as 09h00min do
primeiro dia referente ao período e retorno até as
09h00min do dia subsequente ao final do período. Aos
apenados no gozo do trabalho externo formalmente
concedido e aos em cumprimento no regime aberto, o
retorno ao estabelecimento prisional deverá ocorrer,
salvo disposição contrária, no dia subsequente ao fim
do período: Até as 20h00min, se dia útil de segunda a
sexta-feira; Até as 14h00min, se sábado; E até as
09h00min, se domingo ou feriados com suspensão de
expediente decretado , ressalta a Portaria.

Por fim, o documento enfatiza que alguns fatores
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poderão importar em revogação do benefício de saída
temporária, dentre os quais o descumprimento das
condições vinculadas ao uso do equipamento de
monitoramento eletrônico, sem prejuízo de outras que
possam ser formalmente estabelecidas. A recuperação
do direito à saída temporária dependerá de absolvição
no processo penal, cancelamento da punição
disciplinar ou demonstração do merecimento do
condenado (...) Casos omissos serão resolvidos pelo
juiz no exercício da competência de execução penal ,
finaliza a juíza na Portaria, determinando comunicação
imediata à Ordem dos Advogados do Brasil em
Caxias, ao Ministério Público Estadual, à Defensoria
Pública Estadual, essas com atribuições na execução
penal em Caxias, e às autoridades administrativas da
UPR de Caxias, Casa de Albergado, Delegacia
Regional de Polícia em Caxias e Comando do 2º
Batalhão de Polícia Militar, em Caxias, bem como a
publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/02/22/3a-

vara-criminal-de-caxias-divulga-portaria-de-saidas-

temporarias-para-2021/
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Ação Civil do MPMA requer suspensão de
licitações na modalidade presencial
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O Ministério Público do Maranhão ajuizou, nesta
sexta-feira, 19, Ação Civil Pública, com pedido de
liminar, para que o Município de Buriticupu seja
obrigado a suspender as licitações, na modalidade
pregão presencial, 001/2021, 02/2021, 03/2021 e
04/2021, 005/2021, 006/2021 e 007/2021), datadas
para os próximos dias 22 e 25 de fevereiro, realizando-
as na modalidade pregão eletrônico.

Em caso de descumprimento da medida judicial a ser
determinada, a 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu
requereu a fixação de multa diária no valor de R$ 5
mil, que será revertida em favor do fundo de que trata
o art. 13 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil
Pública), a ser paga pessoalmente pelo prefeito João
Carlos Teixeira da Silva, que também poderá
responder por crime de desobediência.

Conforme o Decreto nº 10.024/2019, o pregão
eletrônico deve ser adotado nas contratações
governamentais de bens e serviços comuns, inclusive
de engenharia, independente da fonte de recursos
envolvida, salvo se ficar cabalmente comprovada a
sua incapacidade técnica ou a desvantagem para a
administração pública.

Autor da Ação Civil Pública, o promotor de justiça
Felipe Rotondo informou que foi instaurado um
procedimento administrativo pela 1ª Promotoria de
Justiça de Buriticupu para acompanhar a implantação
da modalidade eletrônica do pregão, no Município de
Bur i t icupu,  em cumpr imento aos pr inc íp ios
constitucionais da Administração Pública e a
legislação infraconstitucional vigente, especialmente o
Decreto nº 10.024/2019.

RECOMENDAÇÃO

Como d i l i gênc ia  in ic ia l ,  fo i  exped ida  uma
Recomendação direcionada ao prefeito e ao
presidente da Câmara Municipal de Buriticupu/MA, a
f im de que fossem tomadas medidas para
implementação do pregão eletrônico. Em resposta, o
Município apresentou as regulamentações acerca do
pregão presencial, pregão eletrônico e ata de registro
de preço, normatizadas pelos Decretos Municipais n°
04, 05 e 07/2021, afirmando o acatamento integral da
Recomendação.

Entretanto, após a resposta apresentada, em consulta

ao Diário Oficial do Estado do Maranhão, a 1ª
Promotoria de Burit icupu constatou avisos de
licitações (Pregões 001/2021, 002/2021, 003/2021 e
004/2021), todos na modalidade de pregão presencial,
em claro descumprimento à Recomendação e às
normas federal e municipal.

Em razão disso, o Ministério Público encaminhou
ofício requisitando informações ao presidente da
Comissão Permanente de Licitação (CPL) sobre as
razões e esclarecimentos para não adoção da
modalidade pregão eletrônico, inclusive quanto ao
atendimento e cumprimento de medidas sanitárias de
combate à disseminação da Covid-19.

O Município, por meio de sua assessoria jurídica,
informou que não seria obrigatória a utilização do
pregão eletrônico nas contratações comuns, sem
recursos de transferências federais voluntárias, e por
essa razão manteria a realização das licitações na
modalidade pregão presencial nos dia 22 e 23 de
fevereiro de 2021. Em consulta ao Portal de
Transparência do Município, é possível notar avisos de
outras licitações, todas da modalidade pregão
presencial, agendados para até o dia 25 de fevereiro
de 2021.

Segundo o promotor de justiça Felipe Rotondo,
apesar dos esforços do Ministério Público para
assegurar a implantação do pregão eletrônico no
Município de Buriticupu, a fim de resguardar o
interesse público, dando cumprimento aos preceitos
constitucionais que zelam pelo dever de probidade na
Administração Pública, o gestor municipal tem se
negado a cumprir os termos da Recomendação
Ministerial, incorrendo em desobediência aos ditames
legais e constitucionais.

"Dessa forma, não tendo o Ministério Público obtido
êxito, pela via administrativa, apesar de todos os
esforços envidados, a fim de garantir o respeito e a
observância do interesse público por parte do gestor
público, não resta alternativa a não ser buscar a tutela
jurisdicional para esta finalidade", esclareceu o
promotor de justiça.

Além do pedido de suspensão das licitações em
questão e sua realização por pregão eletrônico, a
Ação Civil Pública requereu que o Município de
Buriticupu adote medidas administrativas necessárias
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para a utilização da modalidade pregão tão somente
em sua forma eletrônica, no prazo máximo de 30 dias.

Também foi solicitada a indicação, no prazo de 30 dias
úteis, de qual sistema eletrônico será utilizado pelo
ente municipal para realização de pregões, bem como
a indicação do prazo estimado de conclusão de todos
os trâmites necessários para colocação da ferramenta
eletrônica escolhida em condições plenas de utilização
(contratação do software, capacitação etc).

REPRESENTAÇÃO TCE

Pela mesmos motivos da Ação Civil, o Ministério
Público interpôs representação junto ao Tribunal de
Contas do Estado (TCE-MA) contra o Município de
Buriticupu. Neste caso, foi requerida a concessão de
medida cautelar para a suspensão dos pregões
presenciais, determinando que sejam realizados na
modalidade eletrônica.

Site: https://omaranhense.com/acao-civil-do-mpma-

requer-suspensao-de-licitacoes-na-modalidade-

presencial/
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Juizado de Santa Inês inicia Correição
Ordinária e Extraordinária nesta semana
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O Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Inês
marcou para a próxima quinta-feira (25) o início da
Correição Geral Ordinária e Extraordinária. As
atividades são objetos de Portaria publicada pelo juiz
titular Samir Mohana, que leva em consideração vários
dispositivos legais, entre os quais a Resolução
24/2009 e o Código de normas da Corregedoria Geral
de Justiça do Estado do Maranhão. Os trabalhos de
correição na unidade judicial devem seguir até o dia 10
de março. Na Portaria, o magistrado considera, ainda,
a necessidade de serem adotadas medidas que
contribuam para a melhoria da prestação jurisdicional,
a disciplina judiciária e o regular funcionamento dos
serviços da administração da Justiça.

Ressalta o documento: "Designar o dia 25 de fevereiro
de 2021, às 09:00 horas, na sala de audiências deste
Juízo, localizada na Rua do Bambu, nº 689, no Centro,
para a instalação, em ato público, da Correição
Ordinária e Extraordinária, ficando a solenidade de
encerramento desde já marcada para o dia 10 de
março de 2021, às 09:00 horas, no mesmo local (.)
Entretanto, findo este prazo, sem o término dos
trabalhos, serão eles prorrogados pelo prazo de 05
(cinco) dias, mediante autorização da Corregedoria-
Geral da Justiça (.) Qualquer pessoa poderá
apresentar reclamação relativa aos serviços prestados
pelo Judiciário nesta Comarca, a qual será dirigida ao
Juiz de Direito e poderá ser feito oral, quando, então,
será reduzida a termo".

Samir Mohana determinou a intimação e a notificação
do Ministério Público Estadual, da Defensoria
Pública e dos advogados que estejam com carga de
processo, que devolvam à Secretaria Judicial da Vara
com prazo de 24 (vinte e quatro) horas de
antecedências ao início dos trabalhos correicionais.
"Determinar à secretaria da correição que expeça
convites ao Promotor de Justiça, à Defensoria
Pública e à Ordens dos Advogados do Brasil Secção
Maranhão para acompanhamento dos serviços, bem
como para as autoridades locais e aos advogados
militantes na unidade jurisdicional, para participarem
das solenidades de abertura e de encerramentos dos
serviços", enfatiza a Portaria, frisando a suspensão
dos prazos  a té  a  conc lusão da Cor re ição
Ext raord inár ia .

SOBRE A CORREIÇÃO

A Resolução 24, de 2009, regulamenta a realização de
correição e inspeção pelo corregedor-geral da Justiça
e seus juízes corregedores e pelos juízes de direito,
conforme determina artigo do Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão.
Conforme a Resolução, a função correicional consiste
na orientação, fiscalização e inspeção permanente em
todas as unidades jurisdicionais, secretarias judiciais,
serventias extrajudiciais, serviços auxiliares, polícia
judiciária, presídios e cadeias, exercida pelo
corregedor-geral da Justiça e seus por juízes
corregedores em todo o Estado do Maranhão e pelos
juízes de direito, nos limites de suas atribuições.

"A função correicional deve procurar o aprimoramento
da prestação jurisdicional, a celeridade nos serviços
judiciais e das secretárias judiciais e serventias
extrajudiciais, o esclarecimento de situações de fato, a
prevenção de irregularidades e a apuração de
reclamações, denúncias e faltas disciplinares (.) O juiz
de direito é o corregedor permanente de sua comarca,
vara ou juizado, devendo promover anualmente
correição e inspeção ordinárias, nos serviços de seu
juízo e, sempre que reputar necessário e conveniente,
correições e inspeções extraordinárias", observa a
Resolução do Tribunal de Justiça.

Sobre a Correição Extraordinária, a Resolução explica
que ela é realizada em decorrência de indicadores,
informações, reclamações ou denúncias que apontem
para existência de situações especiais de interesse
público que a justifique. "A correição extraordinária
consiste na fiscalização excepcional das unidades
jurisdicionais e das secretarias judiciais, sendo ela
realizável a qualquer momento", diz a Resolução.

Site: https://omaranhense.com/juizado-de-santa-ines-
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Fabiano Bezerra, da Máfia de Anajatuba, é
encontrado morto (Política)

 

BLOG ATUAL 7. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Yuri Almeida

Apontado pela Polícia Federal e Gaeco (Grupo de
Atuação Especial de Combate às Organizações
Criminosas), do Ministério Público do Maranhão,
como principal operador da chamada Máfia de
Anajatuba, o empresário Fabiano de Carvalho Bezerra
foi encontrado morto, em São Luís, nesta segunda-
feira 22.

Ainda não há informações sobre o motivo da morte.
Até onde o ATUAL7 apurou, a Polícia Civil, por meio
da SHPP (Superintendência de Homicídios e Proteção
à Pessoa), não foi acionada para atuar no caso.

Ex-funcionário fantasma da Assembleia Legislativa do
Maranhão , Fabiano Bezerra era uma das peças
fundamentais em investigações sobre suposto
esquema de desvio de recursos públicos que operou
em dezenas de municípios maranhenses , como
Matões , Coroatá , Codó , Caxias , Barra do Corda ,
Olho d'Água das Cunhãs e em Anajatuba , onde a
organização criminosa ganhou fama por protagonizar
o primeiro quadro do programa "Cadê o dinheiro que
estava aqui?" , do Fantástico, Rede Globo.

No período em que manteve vínculo empregatício com
a Alema, lotado nos gabinetes de Carlos e Eduardo
Braide (Podemos), respectivamente, pai e filho, faturou
quase R$ 840 mil . Duas empresas que, segundo as
investigações, eram usadas por ele para desviar
d inhe i ro  púb l i co  de  pre fe i tu ras  mun ic ipa is
maranhenses, Vieira e Bezerra Ltda - ME e A4
Serviços e Entretenimento Ltda, são investigadas no
inquérito da Polícia Federal que apura se há
envolvimento do agora prefeito de São Luís com
possível lavagem de dinheiro.

Recentemente, Fabiano Bezerra foi condenado em
primeira instância a quatro anos e três meses de
prisão, em um caso sobre corrupção em Bom Jardim ,
mas recorria em liberdade.
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Ex-prefeita é acionada por improbidade
administrativa

 

BLOG DA RIQUINHA. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Tâmara Silva

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão,
ingressou, nesta segunda-feira, 22, com uma Ação
Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa contra Luzivete Botelho da Silva, ex-
prefeita do município.

De acordo com a ACP, a ex-gestora deixou de
recolher ao INSS as contribuições previdenciárias
descontadas do contracheque de Eliene da Silva
Costa. A servidora foi contratada para prestar serviços
na prefeitura no período de 2011 a 2016.

Questionada, Luzivete Botelho negou a retenção de
valores previdenciários descontados, mas não
apresentou nenhum documento que comprovasse o
repasse à previdência social. Já a atual gestão
municipal verificou que sempre houve o desconto das
contribuições, mas não há nenhuma prova de que os
valores foram direcionados ao INSS.

Na Ação, o promotor de justiça Tiago Quintanilha
Nogueira ressalta que a situação pode trazer uma
série de prejuízos à trabalhadora, como dificuldades
para obter auxílio doença, auxílio maternidade, seguro
desemprego e até a aposentadoria.

Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho da Silva estará sujeita a penalidades
como ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa de até cem vezes o
valor da remuneração recebida no cargo de prefeita e
proibição de contratar ou receber benefícios do Poder
Público, ainda que por intermédio de empresa da qual
seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.
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MPMA e TCE investigam contratação de
assessorias em prefeituras por pressão de

deputados
 

BLOG DANIEL MATOS - NOTÍCIAS. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Daniel Matos

Diversas denúncias que chegam aos promotores de
diversas comarcas do Maranhão sobre as pesadas
investidas de assessores de deputados exigindo a
contratação imediata de serviços de contabilidade,
assessoria jurídica, folha de pagamento, licitação,
comunicação e gestão pública levaram o Ministério
Público e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) a
abrir investigação sobre tais denúncias e qual a forma
de contratação realizada para esses serviços nas
administrações municipais maranhenses.

Na verdade, o MPMA e o TCE já haviam constatado
que era estranha a forma de contratação denunciada,
em que as assessorias faziam "ameaças" a prefeitos e
prefeitas de não inclusão de seus municípios no rateio
das emendas parlamentares dos deputados de quem
estariam a serviço, caso não formassem o vínculo
exigido.

De imediato, constatou-se que diversas assessorias
contratadas por prefeituras sequer possuem CNPJ,
endereço fixo, pessoal especializado e registrado nos
seus respectivos conselhos de classe, culminando na
abertura imediata das investigações.
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Reviravolta no caso do "suposto poço"
perfurado pelo SAAE de Açailândia em

propriedade particular
 

BLOG DO ANTÔNIO MARCOS - SEM CATEGORIA. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

De acordo com informações obtidas com exclusividade
pelo Blog do Antônio Marcos , dão conta de que o
Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA)
pediu à Justiça na última sexta-feira (19), através da
promotora, Glauce Mara Lima Malheiros, após
provocação da parte interessada, a substituição do
pólo passivo da ação cautelar de busca e apreensão
de máquinas de perfuração de poço artesiano de
propriedade do Serviço Autônomo de Água e Esgotos
(SAAE), de Açailândia.

Entenda o caso:

Após denúncia anônima ter levado ao Ministério
Público a informação de que funcionários do SAAE
estariam perfurando um poço artesiano com o
maquinário da própria autarquia municipal em uma
propriedade rural particular, a proprietária da fazenda
apontada como beneficiaria do poço, representada
pelo seu advogado, Dr. Saulo Roberto Oliveira Vieira,
apresentou ao Ministério Público, documentos,
provando que o poço não havia sido perfurado na
Fazenda Cida, conforme narrado na denúncia.

Deixam de integrar o processo, a partir dessa
reviravolta, a Srª Maria Cidina Lopes da Silva e a
pessoa jurídica M C L Da Silva Móveis (CIDA
MÓVEIS), passando a ser alvo da ação do Ministério
Público a real proprietária do imóvel beneficiado, Sra.
Maria dos Santos Si lva (Dona Sônia),  cujas
declarações já foram prestadas ao Ministério Público
e lavadas ao conhecimento do Poder Judiciário
(Processo nº 0800548-38.2021.8.10.0022).

Indagado a respeito do caso, o advogado Dr. Saulo
Vieira, disse ao Blog: "Infelizmente tratou-se de um
episódio lamentável, que trouxe alguns dissabores à
minha cliente e ao seu esposo, bem como aos seus
familiares. Tudo pelo fato de que, da noite para o dia,
pessoas honestas passaram a ser vistas como se
estivessem envolvidas em algo que não fosse lícito. E
com isso, não faço nenhum juízo de valor a respeito
do mérito da ação e das pessoas envolvidas, cabendo
a cada um a sua defesa dentro do processo. Espero
que aqueles que batem à porta do Ministério Público
com alguma denúncia, sejam mais responsáveis da
próxima vez, pois afinal de contas, a vida privada e a

honradez das pessoas estão em jogo em situações
como esta."
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MP-MA quer condenação de Bete Botelho
por deixar de recolher ao INSS contribuição

de apenas uma servidora da prefeitura
 

BLOG DO DOMINGOS COSTA. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão,
ingressou, nesta segunda-feira (22), com uma Ação
Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa contra Luzivete Botelho da Silva, ex-
prefeita do município.

De acordo com a ACP, a ex-gestora deixou de
recolher ao INSS as contribuições previdenciárias
descontadas do contracheque de Eliene da Silva
Costa. A servidora foi contratada para prestar serviços
na prefeitura no período de 2011 a 2016.

Questionada, Luzivete Botelho negou a retenção de
valores previdenciários descontados, mas não
apresentou nenhum documento que comprovasse o
repasse à previdência social. Já a atual gestão
municipal verificou que sempre houve o desconto das
contribuições, mas não há nenhuma prova de que os
valores foram direcionados ao INSS.

Na Ação, o promotor de justiça Tiago Quintanilha
Nogueira ressalta que a situação pode trazer uma
série de prejuízos à trabalhadora, como dificuldades
para obter auxílio doença, auxílio maternidade, seguro
desemprego e até a aposentadoria.

Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho da Silva estará sujeita a penalidades
como ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa de até cem vezes o
valor da remuneração recebida no cargo de prefeita e
proibição de contratar ou receber benefícios do Poder
Público, ainda que por intermédio de empresa da qual
seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.
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Morre empresário envolvido no esquema
criminoso de Anajatuba

 

BLOG DO LUÍS PABLO - POLÍTICA. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Luís Pablo

Morreu na madrugada desta segunda-feira (22), em
seu apartamento, o empresário Fabiano Bezerra, de
43 anos, vítima de infarto.

Fabiano chegou a ser preso em 2015 pela Polícia
Federal, por integrar uma organização criminosa que
desviava recursos federais destinados à educação do
município de Anajatuba.

O empresário criou quatro empresas fantasmas à
época para fraudar as licitações e desviar verbas
públicas. O esquema foi denunciado no quadro do
Fantástico 'Cadê o dinheiro que tava aqui?' em
novembro de 2014.

O Ministério Público investigou o esquema em outras
70 prefeituras. O rombo aos cofres públicos foi
superior a R$ 60 milhões. No fim do ano passado,
Fabiano foi condenado a quatro anos e três meses de
reclusão por desvio de recursos públicos no município
de Bom Jardim.
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Ex-prefeita de Itinga do Maranhão na mira
do MP por reter INSS de servidora

 

BLOG DO LUÍS PABLO - POLÍTICA. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Luís Pablo

A ex-prefeita de Itinga do Maranhão, Luzivete Botelho
d a  S i l v a ,  f o i  a c i o n a d a  p o r  i m p r o b i d a d e
administrativa nesta segunda-feira (22). O Ministério
Público, por meio da Promotoria de Justiça do referido
município, ingressou com uma Ação Civil Pública
(ACP) contra a ex-gestora.

Segundo o MP, a ex-prefeita deixou de recolher ao
INSS as contribuições previdenciárias descontadas do
contracheque da servidora Eliene da Silva Costa,
contratada para prestar serviços na prefeitura no
período de 2011 a 2016.

A ex-prefei ta negou a retenção dos valores
previdenciários descontados, mas não apresentou
nenhum documento que comprovasse o repasse à
previdência social. A atual gestão municipal confirmou
que houve o desconto das contribuições, mas não há
nenhuma prova de que os valores foram direcionados
ao INSS.

Se condenada, a ex-prefeita estará sujeita a
penalidades como ressarcimento integral do dano,
perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa de
até cem vezes o valor da remuneração recebida no
cargo de prefeita e proibição de contratar ou receber
benefícios do Poder Público, ainda que por intermédio
de empresa da qual seja sócia majoritária, pelo prazo
de três anos.
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Ex-prefeita de Itinga do Maranhão é
acionada por improbidade administrativa

 

BLOG DO MARCIAL LIMA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão,
ingressou, nesta segunda-feira (22), com uma Ação
Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa contra Luzivete Botelho da Silva, ex-
prefeita de Itinga.

De acordo com a ACP, a ex-gestora deixou de
recolher ao INSS as contribuições previdenciárias
descontadas do contracheque de Eliene da Silva
Costa. A servidora foi contratada para prestar serviços
na prefeitura no período de 2011 a 2016.

Questionada, Luzivete Botelho negou a retenção de
valores previdenciários descontados, mas não
apresentou nenhum documento que comprovasse o
repasse à previdência social. Já a atual gestão
municipal verificou que sempre houve o desconto das
contribuições, mas não há nenhuma prova de que os
valores foram direcionados ao INSS.

Na ação, o promotor de Justiça Tiago Quintanilha
Nogueira ressalta que a situação pode trazer vários
prejuízos à trabalhadora, como dificuldades para obter
auxí l io-doença, auxí l io-maternidade, seguro-
desemprego e até a aposentadoria.

Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho da Silva estará sujeita a penalidades
como ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa de até cem vezes o
valor da remuneração recebida no cargo de prefeita e
proibição de contratar ou receber benefícios do Poder
Público, ainda que por intermédio de empresa da qual
seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.

(Informações do MP-MA)
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Morre Fabiano Bezerra, acusado pelo MP de
fraudar junto com Eric Costa a licitação do

carnaval de Barra do Corda
 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

Fabiano era apontado como um dos principais
operadores da chamada Máfia de Anajatuba,
organização criminosa que atuou em fraudes em
licitação em mais de 60 municípios no Maranhão.

Fabiano Bezerra chegou a ser preso durante uma
mega operação da Polícia Federal.

No fim de 2020, Fabiano foi condenado a quatro anos
e três meses de reclusão por desvio de dinheiro
público em Bom Jardim.

Em Barra do Corda, a empresa de Fabiano Bezerra foi
agraciada pelo governo Eric Costa com uma licitação
classificada como fraudulenta pelo Ministério
Público. Em 2017, o promotor de justiça Guaracy
Martins Figueiredo denunciou o esquema e pediu o
bloqueio dos bens de Eric Costa, do empresário
Fabiano Bezerra, da empresa e outros envolvidos.

Na decisão, o juiz Queiroga Filho classificou os fatos
narrados pelo Ministério Público como graves e,
disse que, Eric Costa, na qualidade de prefeito,
escamoteou o processo licitatório para beneficiar a
empresa de Fabiano Bezerra para realizar o carnaval
do ano 2013. Na decisão liminar, o magistrado
determinou o bloqueio dos bens dos acusados e foi
além, quando determinou depois, a quebra do sigilo
fiscal do prefeito Eric Costa e Fabiano Bezerra.
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Ex-prefeita de Itinha do Maranhão é
acionada por improbidade administrativa

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão,
ingressou, nesta segunda-feira, 22, com uma Ação
Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa contra Luzivete Botelho da Silva, ex-
prefeita do município.

De acordo com a ACP, a ex-gestora deixou de
recolher ao INSS as contribuições previdenciárias
descontadas do contracheque de Eliene da Silva
Costa. A servidora foi contratada para prestar serviços
na prefeitura no período de 2011 a 2016.

Questionada, Luzivete Botelho negou a retenção de
valores previdenciários descontados, mas não
apresentou nenhum documento que comprovasse o
repasse à previdência social. Já a atual gestão
municipal verificou que sempre houve o desconto das
contribuições, mas não há nenhuma prova de que os
valores foram direcionados ao INSS.

Na Ação, o promotor de justiça Tiago Quintanilha
Nogueira ressalta que a situação pode trazer uma
série de prejuízos à trabalhadora, como dificuldades
para obter auxílio doença, auxílio maternidade, seguro
desemprego e até a aposentadoria.

Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho da Silva estará sujeita a penalidades
como ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa de até cem vezes o
valor da remuneração recebida no cargo de prefeita e
proibição de contratar ou receber benefícios do Poder
Público, ainda que por intermédio de empresa da qual
seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/02/ex-

prefeita-de-itinha-do-maranhao-e.html
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3ª Vara Criminal de Caxias divulga Portaria
de saídas temporárias para 2021

 

BLOG EDUARDO ERICEIRA. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Eduardo Ericeira

A juíza Marcela Santana Lobo, titular da 3ª Vara
Criminal de Caxias, publicou Portaria na qual dispõe
sobre o calendário de saídas temporárias para o ano
de 2021 no âmbito da execução penal da Comarca
de Caxias. Ao elaborar o documento, a magistrada
levou em consideração o disposto nos artigos 122 e
seguintes da Lei de Execuções Penais, os quais
tratam sobre a saída temporária. Considerou, ainda, a
necessidade de indicação de períodos de saída
uniformes para os apenados beneficiários, bem como
a necessidade de se preservar o intervalo de 45
(quarenta e cinco) dias entre cada saída temporária.

Outro fator citado no documento foi a situação
sanitária nacional, que recomenda a redução de
aglomerações, bem como a possibi l idade de
regulamentação própria das saídas não coincidentes
com feriados nacionais. A 3ª Vara Criminal da
Comarca de Caxias é a unidade da comarca que tem
a competência para a execução penal. Conforme a
Portaria, serão cinco as saídas temporárias previstas
em lei, a saber, na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia
dos Pais, no Dia das Crianças e no Natal. A Portaria
se refere aos apenados em cumprimento de pena na
Unidade Prisional de Ressocialização (UPR de
Caxias) e Casa de Albergado, para o ano de 2021,
beneficiados no curso de suas execuções penais.

A Portaria traz as seguintes datas: Páscoa, com saída
prevista para o dia 5 de abril e retorno para o dia 11 de
abril; Dia das Mães, saída no dia 24 de maio e retorno
30 de maio; Dia dos Pais, com saída no dia 2 de
agosto e retorno para o dia 9 de agosto; Dia das
Crianças, com saída no dia 11 de outubro e volta no
dia 18 de outubro; E, por fim, o Natal, com saída no
dia 13 de dezembro e retorno marcado para o dia 19
de dezembro.

Os condenados em cumprimento de pena no regime
semiaberto e aberto poderão requerer a saída
tempo rá r i a ,  d i r e t amen te ,  pe l a  au to r i dade
administrativa ou por intermédio de defensor, estando
condicionado o seu deferimento ao cumprimento dos
seguintes requisitos legais, cumulativamente:
Comportamento adequado, atestado pela autoridade
administrativa; Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena, se primário, ou de ¼ da pena, se reincidente,
assim declarado na sentença penal condenatória;

Compatibilidade do benefício com os objetivos da
pena; Não ter sido condenado a pena pela prática de
crime hediondo com o resultado morte , observa a
Portaria.

A juíza explica que as autorizações serão concedidas
por prazo não superior a sete dias, podendo ser
renovada por mais quatro vezes ao ano. As saídas
temporárias serão automaticamente renovadas,
segundo o calendário instituído no artigo 1º, quando
após a primeira análise do benefício e autorização de
saída, o apenado cumprir regularmente as condições
impostas, inclusive quanto ao horário de retorno ao
estabelecimento prisional (...) Na hipótese de
decretação de lockdown em decorrência da pandemia
de COVID-19, a concessão de saídas temporárias
poderá ser  suspensa enquanto  perdurar  a
determinação da autoridade , determina o documento,
fr isando que a autoridade carcerária deverá
encaminhar até 15 dias antes da data limite para o
início do período de gozo da saída temporária a
relação dos apenados potencialmente beneficiários do
d i r e i t o  e  que  a  l i s t agem deve rá  i nd i ca r ,
separadamente, presos com uso da tornozeleira e
presos sem o uso da tornozeleira.

Serão impostas aos beneficiários com a saída
temporária as seguintes condições, entre outras
compatíveis com as circunstâncias do caso e a
situação pessoal do condenado: Fornecimento do
endereço onde reside a família a ser visitada ou onde
poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;
Recolhimento à residência visitada, no período
noturno, compreendido este entre 19h00min e às
06h00min, salvo autorização diferenciada para
trabalho e/ou estudo; Proibição de frequentar bares,
casas noturnas e estabelecimentos congêneres; Saída
do estabelecimento prisional até as 09h00min do
primeiro dia referente ao período e retorno até as
09h00min do dia subsequente ao final do período. Aos
apenados no gozo do trabalho externo formalmente
concedido e aos em cumprimento no regime aberto, o
retorno ao estabelecimento prisional deverá ocorrer,
salvo disposição contrária, no dia subsequente ao fim
do período: Até as 20h00min, se dia útil de segunda a
sexta-feira; Até as 14h00min, se sábado; E até as
09h00min, se domingo ou feriados com suspensão de
expediente decretado , ressalta a Portaria.

Por fim, o documento enfatiza que alguns fatores
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poderão importar em revogação do benefício de saída
temporária, dentre os quais o descumprimento das
condições vinculadas ao uso do equipamento de
monitoramento eletrônico, sem prejuízo de outras que
possam ser formalmente estabelecidas. A recuperação
do direito à saída temporária dependerá de absolvição
no processo penal, cancelamento da punição
disciplinar ou demonstração do merecimento do
condenado (...) Casos omissos serão resolvidos pelo
juiz no exercício da competência de execução penal ,
finaliza a juíza na Portaria, determinando comunicação
imediata à Ordem dos Advogados do Brasil em
Caxias, ao Ministério Público Estadual, à Defensoria
Pública Estadual, essas com atribuições na execução
penal em Caxias, e às autoridades administrativas da
UPR de Caxias, Casa de Albergado, Delegacia
Regional de Polícia em Caxias e Comando do 2º
Batalhão de Polícia Militar, em Caxias, bem como a
publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Site: http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/02/3-

vara-criminal-de-caxias-divulga.html
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DECRETO QUE PROÍBE
AGLOMERAÇÕES E SUSPENDE

CONCESSÃO DE LICENÇAS CONTINUA
VIGORANDO EM BACABAL

 

BLOG FALANDO SÉRIO BACABAL. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Com o fim do período carnavalesco,

onde vigorou a decisão judicial que proibia a execução
de música ao vivo ou

mecânica, os municípios do Maranhão retornam ao
estado em que se encontravam

antes da decisão: sendo permitida a realização de
eventos que reúnam até 150

pessoas e com a suspensão da concessão de licenças

e autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar

qualquer tipo de aglomeração.

A estipulação

do limite máximo de 150 (cento e cinquenta) pessoas
em eventos foi inserida

pelo Decreto Estadual nº 36.203 assinado pelo
Governador Flávio Dino no dia 30

de setembro de 2020. Esse é o parâmetro para que as
autoridades permitam

a realização de qualquer evento em todo o Maranhão.

Com a

proximidade do Carnaval, o Procurador-Geral de
Justiça Eduardo Jorge Hiluy

Nicolau, publicou a Recomendação REC-GPGJ -
12021. No documento, a maior

autor idade do Ministério Público  Estadual ,
recomendou a todos os Prefei tos e

secretar ias de Saúde do Maranhão que se
abst ivessem em promover fest iv idades e

demais eventos que pudessem ocasionar qualquer
tipo de aglomeração, durante o

período carnavalesco.

Preocupado com

uma possível nova onda de contaminação pela Covid-
19, o Procurador-Geral

acrescentou que essa providência deve ser estendida
até "enquanto perdurar a

p a n d e m i a  d e  C O V I D  1 9 " .   A l é m  d i s s o ,  a
R e c o m e n d a ç ã o  c o n s t a  n o  i t e m  2 ,  q u e

os Prefei tos,  secretar ias de Saúde, demais
secretar ias,  Pol íc ia Mi l i tar  e

Polícia Civil "procedam à negativa de licenças e
autorizações para festividades

e demais eventos privados que possam ocasionar
qualquer tipo de aglomeração,

durante o período carnavalesco, bem como enquanto
perdurar a pandemia de COVID

19".

No dia 11 de fevereiro uma decisão do

juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses e
Direitos Difusos no

Maranhão, suspendeu a norma do Decreto Estadual nº
36.203 que fala do limite

máximo de 150 pessoas por evento. A intenção do juiz
foi a de que não se

permitisse realização de eventos carnavalescos, com
qualquer número de pessoas.
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Além disso, o juiz Douglas Martins determinou a
suspensão da execução de som

nos seguintes termos:

[...] (ii) a suspensão parcial das

portarias estaduais na parte em que regulamentam e
permitem festas com a

presença de até 150 pessoas com utilização de
música ao vivo, mecânica ou

ambiente, ficando, por consequência, proibida a
utilização de qualquer tipo de

música nesses eventos, no período compreendido
entre os dias 12/02/2021 e

18/02/2021;

(iii) suspensão

de som ao vivo, mecânico ou ambiente em bares e
restaurantes no período

compreendido entre os dias 12/02/2021 e 18/02/2021.

Terminou o período de suspensão do

som, mas a Recomendação continua valendo

Como vimos, a

decisão judicial estabeleceu um período para que não
fosse realizado qualquer

tipo de evento festivo, com qualquer número de
pessoas. Esse período findou no

dia 18 de fevereiro. Mas a Recomendação do
Procurador-Geral de Justiça,

permanece em vigor uma vez que, como visto, ele foi
taxativo de que as medidas

administrativas sejam mantidas "enquanto perdurar a
pandemia de COVID 19".

No município de Bacabal está em vigor

o Decreto nº 704, de 1º de fevereiro de 2021. O
Decreto foi elaborado com base

na Recomendação da Procuradoria Geral de Justiça.

CRONOLOGIA DOS FATOS:

Dia 30 de setembro 2020 - Publicação

do Decreto Estadual nº 36.203

Dia 18 de janeiro de 2021 -

Publicação da Recomendação do Procurador-Geral de
Justiça.

Dia 1º de fevereiro de 2021 -

Publicação do Decreto Municipal nº 704

Dia 11 de fevereiro de 2021 - Decisão

do Juiz Douglas Martins suspendendo: parte do
Decreto n.º 36.203; proibindo som

ao vivo ou mecânico e eventos públicos e privados
independente da quantidade de

pessoas;

Dia 19 de fevereiro de 2021 - Em todo

o Maranhão, volta a valer a norma de que podem ser
realizados eventos com até

150 pessoas. Quanto à concessão de licenças, este
ato administrativo continua

suspenso por força da Recomendação do Procurador-
Geral de Justiça.

Link para a Recomendação do Ministério Público
https://drive.google.com/file/d/1ddSd6KUiABF8asb_YU
U3VmS3rwuSTYJy/view?usp=sharing

Link para o Decreto nº 704

https://drive.google.com/file/u/1/d/17fYUblYSsVyZTEs
W_jT8hq39Ora6LHVK/view

Site:
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Ex-prefeita Vete Botelho é acionada por
improbidade administrativa

 

BLOG JOHN CUTRIM. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

John Cutrim

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão,
ingressou, nesta segunda-feira, 22, com uma Ação
Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa contra Luzivete Botelho da Silva, ex-
prefeita do município.

De acordo com a ACP, a ex-gestora deixou de
recolher ao INSS as contribuições previdenciárias
descontadas do contracheque de Eliene da Silva
Costa. A servidora foi contratada para prestar serviços
na prefeitura no período de 2011 a 2016.

Questionada, Luzivete Botelho negou a retenção de
valores previdenciários descontados, mas não
apresentou nenhum documento que comprovasse o
repasse à previdência social. Já a atual gestão
municipal verificou que sempre houve o desconto das
contribuições, mas não há nenhuma prova de que os
valores foram direcionados ao INSS.

Na Ação, o promotor de justiça Tiago Quintanilha
Nogueira ressalta que a situação pode trazer uma
série de prejuízos à trabalhadora, como dificuldades
para obter auxílio doença, auxílio maternidade, seguro
desemprego e até a aposentadoria.

Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho da Silva estará sujeita a penalidades
como ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa de até cem vezes o
valor da remuneração recebida no cargo de prefeita e
proibição de contratar ou receber benefícios do Poder
Público, ainda que por intermédio de empresa da qual
seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.

Site: https://johncutrim.com.br/ex-prefeita-vete-botelho-

e-acionada-por-improbidade-administrativa/
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Ex-prefeita de Itinga é acionada por não
recolher contribuições ao INSS de servidora
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O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão,
ingressou, nesta segunda-feira, 22, com uma Ação
Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa contra Luzivete Botelho da Silva, ex-
prefeita do município.

De acordo com a ACP, a ex-gestora deixou de
recolher ao INSS as contribuições previdenciárias
descontadas do contracheque de Eliene da Silva
Costa. A servidora foi contratada para prestar serviços
na prefeitura no período de 2011 a 2016.

Questionada, Luzivete Botelho negou a retenção de
valores previdenciários descontados, mas não
apresentou nenhum documento que comprovasse o
repasse à previdência social. Já a atual gestão
municipal verificou que sempre houve o desconto das
contribuições, mas não há nenhuma prova de que os
valores foram direcionados ao INSS.

Na Ação, o promotor de justiça Tiago Quintanilha
Nogueira ressalta que a situação pode trazer uma
série de prejuízos à trabalhadora, como dificuldades
para obter auxílio doença, auxílio maternidade, seguro
desemprego e até a aposentadoria.

Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho da Silva estará sujeita a penalidades
como ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa de até cem vezes o
valor da remuneração recebida no cargo de prefeita e
proibição de contratar ou receber benefícios do Poder
Público, ainda que por intermédio de empresa da qual
seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.

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

Site: http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/02/ex-
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PGJ abre inquérito criminal contra Edivaldo
Holanda Júnior
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A Procuradoria Geral de Justiça abriu inquérito
criminal para apurar crime de responsabilidade na
gestão do prefeito de São Luis, Edivaldo Holanda
Júnior (PDT).

O Procedimento Investigatório Criminal (PIC) está sob
a responsabilidade da Assessoria Especial de
Investigação da PGJ.

O Blog do Neto Ferreira apurou que em janeiro de
2020 foi aberta uma notícia de fato para iniciar as
investigações. No entanto, após o surgimento de fatos
concretos, foi convertida em PIC.

Constam no bojo do inquérito irregularidades no
fornecimento de mercadorias à Prefeitura de São Luís.
Em razão disso, a PGJ pediu os relatórios do fluxo de
entrada e os documentos das licitações

Os contratos foram celebrados pela pasta comandada
por Fátima Ribeiro, entre os anos de 2018 e 2019.

No Sistema Integrado do Ministério Público não há
detalhes do processo.

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

Site: http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/02/pgj-

abre-inquerito-criminal-contra-edivaldo-holanda-junior/
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Promotoria pede suspensão de licitações da
Prefeitura de Buriticupu

 

BLOG NETO FERREIRA. Seg, 22 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão ajuizou, nesta
sexta-feira, 19, Ação Civil Pública, com pedido de
liminar, para que o Município de Buriticupu seja
obrigado a suspender as licitações, na modalidade
pregão presencial, 001/2021, 02/2021, 03/2021 e
04/2021, 005/2021, 006/2021 e 007/2021), datadas
para os próximos dias 22 e 25 de fevereiro, realizando-
as na modalidade pregão eletrônico.

Em caso de descumprimento da medida judicial a ser
determinada, a 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu
requereu a fixação de multa diária no valor de R$ 5
mil, que será revertida em favor do fundo de que trata
o art. 13 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil
Pública), a ser paga pessoalmente pelo prefeito João
Carlos Teixeira da Silva, que também poderá
responder por crime de desobediência.

Conforme o Decreto nº 10.024/2019, o pregão
eletrônico deve ser adotado nas contratações
governamentais de bens e serviços comuns, inclusive
de engenharia, independente da fonte de recursos
envolvida, salvo se ficar cabalmente comprovada a
sua incapacidade técnica ou a desvantagem para a
administração pública.

Autor da Ação Civil Pública, o promotor de justiça
Felipe Rotondo informou que foi instaurado um
procedimento administrativo pela 1ª Promotoria de
Justiça de Buriticupu para acompanhar a implantação
da modalidade eletrônica do pregão, no Município de
Bur i t icupu,  em cumpr imento aos pr inc íp ios
constitucionais da Administração Pública e a
legislação infraconstitucional vigente, especialmente o
Decreto nº 10.024/2019.

Como d i l i gênc ia  in ic ia l ,  fo i  exped ida  uma
Recomendação direcionada ao prefeito e ao
presidente da Câmara Municipal de Buriticupu/MA, a
f im de que fossem tomadas medidas para
implementação do pregão eletrônico. Em resposta, o
Município apresentou as regulamentações acerca do
pregão presencial, pregão eletrônico e ata de registro
de preço, normatizadas pelos Decretos Municipais n°
04, 05 e 07/2021, afirmando o acatamento integral da
Recomendação.

Entretanto, após a resposta apresentada, em consulta
ao Diário Oficial do Estado do Maranhão, a 1ª
Promotoria de Burit icupu constatou avisos de

licitações (Pregões 001/2021, 002/2021, 003/2021 e
004/2021), todos na modalidade de pregão presencial,
em claro descumprimento à Recomendação e às
normas federal e municipal.

A Prefeitura, por meio de sua assessoria jurídica,
informou que não seria obrigatória a utilização do
pregão eletrônico nas contratações comuns, sem
recursos de transferências federais voluntárias, e por
essa razão manteria a realização das licitações na
modalidade pregão presencial nos dia 22 e 23 de
fevereiro de 2021. Em consulta ao Portal de
Transparência do Município, é possível notar avisos de
outras licitações, todas da modalidade pregão
presencial, agendados para até o dia 25 de fevereiro
de 2021.

Além do pedido de suspensão das licitações em
questão e sua realização por pregão eletrônico, a
Ação Civil Pública requereu que o Município de
Buriticupu adote medidas administrativas necessárias
para a utilização da modalidade pregão tão somente
em sua forma eletrônica, no prazo máximo de 30 dias.

Também foi solicitada a indicação, no prazo de 30 dias
úteis, de qual sistema eletrônico será utilizado pelo
ente municipal para realização de pregões, bem como
a indicação do prazo estimado de conclusão de todos
os trâmites necessários para colocação da ferramenta
eletrônica escolhida em condições plenas de utilização
(contratação do software, capacitação etc).

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

Site:
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Envolvido no rumoroso caso de Anajatuba,
Fabiano Bezerra é encontrado morto

dormindo ao lado da esposa
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O Informante

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 22, em
sua residência, no condomínio Lake Side, na Ponta da
Areia, o empresário Fabiano de Carvalho Bezerra, 43
anos, principal envolvido em seis ações criminais por
fraudes em licitações em prefeituras maranhenses,
especialmente em Anajatuba e Itapecuru Mirim. Neste
último caso, o Ministério Público estadual denunciou
a organização criminosa por desvio de R$ 27 milhões.

Fabiano foi encontrado morto em seu quarto, pela
empregada, ao lado da esposa Maina Maciel, que
estava dormindo e foi despertada com os gritos da
doméstica. Tudo indica que tenha tido um enfarte
fulminante durante a noite.

A pedido da família, o corpo foi levado para o Instituto
Médico Legal para ser submetido a necrópsia.

Fraudes em licitações - Fabiano ficou conhecido por
seu envolvimento no rumoroso caso de Anajatuba, que
deu início a todas as investigações envolvendo a
organização criminosa. Por último, o Ministério
Público passou a investigar fraudes em licitações na
Prefeitura de Itapecuru-Mirim, realizadas no período
de 2013 a 2016. Segundo o MP, a organização era
chefiada pelo ex-prefeito Magno Amorim, que teria
desviado R$ 27 milhões de recursos públicos.

Conforme noticiou o site G1, na época, as denúncias
são divididas entre os núcleos político, administrativo,
jurídico e empresarial. Do núcleo político, foram
denunciados o ex-prefeito Magno Rogério Siqueira
Amorim, o ex-secretário municipal de Cultura José
Luís Maranhão Chaves Júnior, Flávia Cristina
Carvalho Beserra Costa, ex-secretária municipal de
Saúde Wilma Lucina Correa Cabral Amorim, secretária
de Assistência Social de Itapecuru-Mirim na época dos
fatos, Wilson Aires, ex-secretário de Infraestrutura
Elisângela Maria Marinho Pereira, então secretária
municipal de Educação e Miriam de Jesus Siqueira
Amorim, ex-secretária municipal de Finanças.

O ex-prefeito nomeou secretários e membros da
Comissão Permanente de Licitação (CPL) indicados
por Fabiano de Carvalho Bezerra, empresário também

denunciado, além de ter assinado contratos e ter sido
beneficiado pelos recursos desviados. Já os ex-
secretários praticaram atos nos procedimentos
licitatórios sem autorização legal, assinando contratos
e peças dos processos fraudulentos e inserindo
documentos nesses processos como se fossem
verdadeiros.

Todos os integrantes do núcleo políticos foram
denunciados por crime de responsabilidade e pelo
crime previsto no artigo 90 da Lei de Licitações, cuja
pena prevista é de detenção, de dois a quatro anos,
além de multa.

Magno Amorim e José Luís Chaves Júnior também
foram denunciados por corrupção passiva, cuja pena
prevista é de reclusão de dois a 12 anos, mais multa.
Os demais envolvidos respondem, ainda, por falsidade
ideológica, com pena que pode chegar a cinco anos
de reclusão e multa.

No núcleo jurídico, a denúncia alcança o ex-
procurador do Município de Itapecuru Mirim Euclides
Figueiredo Correa Cabral, e o assessor jurídico da
CPL à época dos fatos, Paulo Humberto Freire Castelo
Branco.

Os  do is  fo ram denunc iados  por  c r ime de
responsabilidade, pelo crime previsto no artigo 90 da
Lei de Licitações, pelo crime previsto no artigo 2° da lei
n° 12.850/13 e por falsidade ideológica, além de os
crimes terem sido praticados em concurso de
pessoas e material.

Já no núcleo administrativo, a denúncia teve como
alvos o pregoeiro Francisco Diony Soares da Silva e
os integrantes da Comissão Permanente de Licitação,
Vanessa Nascimento Sardinha, Raimundo Nonato
Cruz Soares, Karlliane dos Santos Vidinha e Vagner
da Assunção Neres.

De acordo com o órgão ministerial, Francisco Diony da
Silva era o principal encarregado de montar, falsificar
documentos, inserir dados em documentos e fraudar
os processos licitatórios, tendo o consentimento dos
demais integrantes da CPL, que assinavam as atas e
demais despachos nos processos l ici tatórios
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fraudulentos.

O então pregoeiro, ouvido pelo Ministério Público,
chegou a confessar que recebeu dinheiro de empresas
além de permitir a participação em licitações de
empresas ligadas a familiares dos ex-secretários de
Cultura e de Saúde de Itapecuru-Mirim. Francisco
Diony Silva afirmou, ainda, que foi afastado das
funções em razão das ações por improbidade
administrativa ajuizadas pelo Ministério Público.

Entre os crimes denunciados também estão crime de
responsabilidade, fraude a licitação, organização
criminosa, falsidade ideológica, corrupção ativa,
falsidade ideológica, falsificação de documentos
públicos e particulares, entre outros.

Site: https://oinformante.blog.br/notas/envolvido-no-
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Justiça inspeciona Terminal da Praia Grande
após interdição parcial
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O Informante

O juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, vai
inspecionar, nesta segunda-feira, o Terminal da
Integração da Praia Grande. A inspeção acontece às
11h e será acompanhada pelo Corpo de Bombeiros e
Defesa Civil municipal.

O objetivo é verificar se o terminal está em condições
de pleno funcionamento. A pedido do Município de
São Luís, Douglas Martins concedera uma liminar
determinando a reforma pelo Consórcio Central. O
terminal havia sido reformado com uma interdição
parcia l  para evi tar  maiores t ranstornos aos
passageiros, apesar do pedido de interdição total, que
poderia levar o valor da passagem a dobrar.

A decisão do juiz Douglas Martins, de interditar apenas
parcialmente o terminal foi bastante questionada e,
inclusive, objeto de recurso pelo ministério público
estadual, por meio da promotora Lítia Cavalcante,
junto ao Tr ibunal  de Just iça do Estado.  O
Desembargador Paulo Velten, no entanto, confirmou a
decisão judicial e manteve a interdição parcial em vez
de total, como pedia o MP.

Site: https://oinformante.blog.br/notas/justica-
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Projeto recolhe lixo do Rio Bacanga
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Deputado responsabiliza a Petrobras por
elevação no preço de combustíveis
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O deputado estadual Duarte Júnior (Republicanos)
apresentará nesta semana um pacote de medidas na
Assembleia Legislativa contra a elevação do preço de
combustíveis e do gás de cozinha praticado no
Maranhão.

O parlamentar responsabiliza a estatal Petrobras pela
elevação de preços e cobra providências de órgãos de
estaduais e federais.

No pacote de medidas, o parlamentar encaminhou
ofíc ios ao Procon ,  DEFENSORIA PÚBLICA,
Ministério Público, OAB-MA, e Delegacia do
Consumidor, para que estes tomem providências em
relação a alta de preços de combustíveis no estado.

O parlamentar também encaminhou ofício à Secretaria
Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao
Ministério da Justiça, e solicitou iniciativa a respeito do
tema.

Além disso, o deputado estadual apresentará dois
projetos de lei na Assembleia Legislativa que tratam
do assunto.

"Diante dos aumentos do combustível e do gás de
cozinha, nesta semana apresentarei um pacote de
medidas de combate aos valores abusivos e essa
política de preços de Petrobras.

Estamos atuando com técnica e responsabilidade para
garantir preços razoáveis ao consumidor", anunciou
em seu perfil, em rede social.

Alinhamento Membro da base do governador Flávio
Dino (PCdoB) - esse adversário do presidente da
República, Jair Bolsonaro (sem partido) -, Duarte tenta
responsabilizar o Governo Federal, de forma integral,
sobre o aumento no preço dos combustíveis.

Não há no pacote de medidas, por exemplo, qualquer
questionamento ao Executivo Estadual, sobre a
elevada cobrança de mais de 30% de ICMS por litro
de combustível comercializado no território estadual.

A iniciativa do parlamentar também só ocorre depois
de ganhar forte repercussão no estado, a informação
de que o consumidor paga mais de R$ 2,00 somente
em impostos estaduais, no litro da gasolina no
Maranhão.

Nas últimas semanas, pelo menos três protestos de
motoristas de aplicativos e de consumidores, foram
realizados em São Luís por causa do preço dos
combustíveis.

O último protesto ocorreu justamente ontem e
provocou transtornos no trânsito da capital.

Os manifestantes sustentaram que, do total cobrado
no momento pelo litro de combustível R$ 5,39, o
montante de R$ 2,03 refere-se ao ICMS.

Sem o imposto, segundo os mesmos, o combustível
seria vendido entre R$ 3,36 e R$ 3,91.

MAIS

Perguntado por O Estado que tipo de medida o
Governo do Maranhão tem adotado para tentar baixar
o preço dos combustíveis em todo o território estadual,
a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz),
respondeu: "O Maranhão não faz aumento de preços
de combustíveis derivados de petróleo. Tal política é
gerenciada pela Petrobras.

A tributação do ICMS permanece com as mesmas
alíquotas adotadas em 2018 e a base de cálculo
reflete o preço praticado pelos varejistas na venda dos
produtos ao consumidor final.

A SEFAZ informa que não tem poder por si só de
reduzir o ICMS de combustível.

Nacionalmente, a tributação dos combustíveis é
ordenada pelo Convênio 110 do ano de 2007 do
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ),
que estabelece que a base de cálculo do imposto é o
preço máximo ou único de venda ao consumidor final,
fixado por autoridade competente.

Os Secretários de Fazenda de todo o país entendem
que o tema é relevante e deve ser discutido dentro da
proposta de Reforma Tributária que se encontra no
Congresso Nacional".

Site:
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Ex-prefeita de Itinga do Maranhão é
acionada por improbidade administrativa
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O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão,
ingressou, nesta segunda-feira, 22, com uma Ação
Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa contra Luzivete Botelho da Silva, ex-
prefeita do município.

De acordo com a ACP, a ex-gestora deixou de
recolher ao INSS as contribuições previdenciárias
descontadas do contracheque de Eliene da Silva
Costa. A servidora foi contratada para prestar serviços
na prefeitura no período de 2011 a 2016.

Questionada, Luzivete Botelho negou a retenção de
valores previdenciários descontados, mas não
apresentou nenhum documento que comprovasse o
repasse à previdência social. Já a atual gestão
municipal verificou que sempre houve o desconto das
contribuições, mas não há nenhuma prova de que os
valores foram direcionados ao INSS.

Na Ação, o promotor de justiça Tiago Quintanilha
Nogueira ressalta que a situação pode trazer uma
série de prejuízos à trabalhadora, como dificuldades
para obter auxílio doença, auxílio maternidade, seguro
desemprego e até a aposentadoria.

Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho da Silva estará sujeita a penalidades
como ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa de até cem vezes o
valor da remuneração recebida no cargo de prefeita e
proibição de contratar ou receber benefícios do Poder
Público, ainda que por intermédio de empresa da qual
seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.
(CCOM-MPMA)
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Ex-prefeita é acionada por improbidade
administrativa
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ITINGA DO MARANHÃO -Ministério Público do
Maranhão, por meio da Promotoria de Justiça de Itinga
do Maranhão, ingressou, nesta segunda-feira, 22, com
uma Ação Civi l  Pública  (ACP) por ato de
improbidade administrativa contra Luzivete Botelho
da Silva, exprefeita do município.

De acordo com a ACP, a ex-gestora deixou de
recolher ao INSS as contribuições previdenciárias
descontadas do contracheque de Eliene da Silva
Costa. A servidora foi contratada para prestar serviços
na prefeitura no período de 2011 a 2016.

Questionada, Luzivete Botelho negou a retenção de
valores previdenciários descontados, mas não
apresentou nenhum documento que comprovasse o
repasse à previdência social. Já a atual gestão
municipal verificou que sempre houve o desconto das
contribuições, mas não há nenhuma prova de que os
valores foram direcionados ao INSS.

Na Ação, o promotor de justiça Tiago Quintanilha
Nogueira ressalta que a situação pode trazer uma
série de prejuízos à trabalhadora, como dificuldades
para obter auxílio doença, auxílio maternidade, seguro
desemprego e até a aposentadoria.

Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho da Silva estará sujeita a penalidades
como ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa de até cem vezes o
valor da remuneração recebida no cargo de prefeita e
proibição de contratar ou receber benefícios do Poder
Público, ainda que por intermédio de empresa da qual
seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.

Site: https://oprogressonet.com/edicao-digital/224/o-
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MPMA recomenda cumprimento à ordem de
prioridade na vacinação contra a Covid-19

em Arari
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A Promotoria de Justiça de Arari emitiu, no último dia
19, uma Recomendação encaminhada ao prefeito Rui
Fernandes Ribeiro Filho, à secretária municipal de
Saúde, Rosário do Desterro Ribeiro Abas e à
presidente do Conselho Municipal de Saúde. O
documento, assinado pela promotora de justiça
Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira, aponta
medidas para garantir a regularidade da vacinação
contra o novo coronavírus.

Ao prefeito e à titular da Saúde municipal, foi
recomendado que seja cumprida a ordem de
prioridade para a vacinação, de acordo com os Planos
Nacional, Estadual e Municipal de Vacinação, bem
como os informes técnicos elaborados pelo Ministério
da Saúde.

Também foi recomendada a adoção de medidas que
garantam a transparência do processo de vacinação.
Uma delas é o envio diário da relação nominal dos
vacinados, indicando a que grupo elegível eles estão
vinculados e o número de doses ainda em estoque.
Isso permite a fiscalização do estoque de vacinas no
município e o "controle de desvios na aplicação
passíveis de responsabilização".

Também deve haver a publicação diária no portal da
transparência do quantitativo de doses aplicadas, com
a indicação do número de vacinas por grupo prioritário
e o quantitativo em estoque, permitindo o controle
social do processo.

O Plano Municipal de Vacinação também deve estar
d isponível  no por ta l  da t ransparência,  com
detalhamento dos grupos que serão vacinados em
cada etapa e os quantitativos correspondentes.

Os gestores municipais também devem garantir que a
vacinação seja rigorosamente fiscalizada, do início ao
fim, inclusive com trabalhos de auditoria e verificações
in loco. No caso de detecção de irregularidades,
devem tomar as providências cabíveis no campo
administrativo e comunicar os órgãos de controle para
que haja a responsabilização cível e criminal dos
envolvidos.

Ao Conselho Municipal de Saúde foi recomendado que

exerça o controle social, de acordo com suas
atribuições, fiscalizando a execução dos planos locais
de vacinação contra a Covid-19 e encaminhando
relatórios semanais ao Ministério Público.

Os destinatários do documento devem se manifestar,
em cinco dias, sobre o acatamento da Recomendação,
relatando as ações tomadas para o seu cumprimento
ou indicando as razões para o não acatamento.

Site: https://centraldenoticias.radio.br/2021/02/23/mpma-
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ÁUDIO: Ministério Público registrou 54
denúncias sobre irregularidades na vacinação

contra Covid-19 no MA
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A té a última quinta-feira, 18, a Ouvidoria do
Ministério Público do Maranhão já registrou 54
denúncias de irregularidades na campanha de
vacinação contra a Covid-19. O levantamento foi
iniciado no dia 22 de janeiro e inclui outros registros,
como consu l tas  j u r íd i cas  (19 ) ,  demandas
improcedentes (4) e procedimentos que aguardam
mais informações para serem consolidados (24), num
total de 101 acessos referentes à vacinação.

Ouça a matéria de Adriana Menezes:

Faça o Download!
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Audiência discute criação de plano de
gerenciamento de resíduos sólidos no MA
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Por G1 MA - São Luís

Uma audiência na Vara de Interesse Difusos e
Coletivos de São Luís discutiu a criação de um plano
municipal para o gerenciamento de resíduos sólidos
na capital. É que a prefeitura de São Luís deu
cumprimento a uma decisão de 2016 que determina a
criação de um plano municipal para gerenciar os
resíduos sólidos.

Segundo o juiz da Vara de Interesse Difusos e
Coletivos de São Luís, Douglas de Melo Martins, o
intuito do plano é fazer com que os grandes geradores
de resíduos sólidos possam ter uma maneira de
gerenciar o l ixo produzido por eles de forma
sustentável.

"O objetivo dessa norma é fazer com que esses
grandes  geradores  façam o  seu p lano de
gerenciamento dos seus resíduos sólidos, tentem
produzir menos resíduos sólidos, tentem reciclar,
tentem reutilizar, tentem fazer logística reversa com os
seus fornecedores, por exemplo, os que fornecem
bebidas alcoólicas, refrigerante, peguem de volta as
garrafas de vidro, as garrafas pets. Aqueles que
fornecem coco peguem de volta essas cascas de
coco. Trabalhem o gerenciamento desses resíduos
sólidos de forma sustentável", explicou o juiz Douglas
de Melo Martins.

Mas os representantes dos grandes estabelecimentos
dizem que encontram uma série de dificuldades. Pelo
menos é o que afirma Alisson Soares que representa o
Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação.
"O que a gente está querendo é não é descumprir a
lei, está querendo um prazo apenas para está se
adequando a lei porque o plano, o PGRS ele demora,
no mínimo, de dois a três meses. O planejamento e
gerenciamento de resíduos sólidos ele dura de dois a
três meses para a empresa se adequar ao sistema de
lixo", disse.

Pela lei, a partir de 200 litros de lixo produzido por dia
a coleta passa a não ser de responsabilidade da
prefeitura. Os representantes de bares, restaurantes,
hotéis e outros grandes produtores de resíduos
pediram um prazo maior para se adequarem as regras
do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos,
mas não houve acordo.

A lista dos grandes geradores de lixo é extensa e
atualmente há 394 empresas. O procurador do
Município, Bruno Duailibe, diz que a prefeitura entende
a situação das empresas, mas a regras precisam ser
cumprida. "Se trata de um pleito que o município está
bastante sensível, estamos em época de pandemia,
porém há uma decisão judicial vinda, inclusive, do ano
passado, legislação municipal da década passada.
Então, por parte do Município há uma sensibilidade
total pelos motivos já expostos e agora é aguardar o
promotor de Justiça para deliberar sobre o assunto".

De acordo com o juiz Douglas Martins, foi dado um
prazo de 10 dias úteis para o Ministério Público
analisar o requerimento de uma universidade que está
em processo de adequação ao Programa de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. "Depois dessa
manifestação do Ministério Público, que vai ocorrer
depois de dez dias úteis, nós vamos ter novos
diálogos para verificar se ainda há possibilidade de
realização de uma outra audiência pública, desta vez,
para discutir a possibil idade de uma solução
consensual para esse processo", f inalizou.
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MP-MA recomenda que município tenha
transparente na vacinação contra a Covid-19
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ARARI - A Promotoria de Justiça de Arari emitiu, no
último dia 19 de fevereiro, uma Recomendação para
que seja garantida a regularidade da vacinação contra
o novo coronavírus na cidade de Arari.

A recomendação, assinada pela promotora de Justiça
Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira, foi enviada
ao prefeito Rui Fernandes Ribeiro Filho, à secretária
municipal de Saúde, Rosário do Desterro Ribeiro
Abas, e à presidente do Conselho Municipal de Saúde.

Ao prefeito e a titular da Saúde municipal, foi
recomendado que seja cumprida a ordem de
prioridade para a vacinação, de acordo com os Planos
Nacional, Estadual e Municipal de Vacinação, bem
como os informes técnicos elaborados pelo Ministério
da Saúde.

Também foi recomendada a adoção de medidas que
garantam a transparência do processo de vacinação.
Uma delas é o envio diário da relação nominal dos
vacinados, indicando a que grupo elegível eles estão
vinculados e o número de doses ainda em estoque.
Isso permite a fiscalização do estoque de vacinas no
município e o "controle de desvios na aplicação
passíveis de responsabilização".

Também deve haver a publicação diária no portal da
transparência do quantitativo de doses aplicadas, com
a indicação do número de vacinas por grupo prioritário
e o quantitativo em estoque, permitindo o controle
social do processo.

O Plano Municipal de Vacinação também deve estar
d isponível  no por ta l  da t ransparência,  com
detalhamento dos grupos que serão vacinados em
cada etapa e os quantitativos correspondentes.

Os gestores municipais também devem garantir que a
vacinação seja rigorosamente fiscalizada, do início ao
fim, inclusive com trabalhos de auditoria e verificações
in loco. No caso de detecção de irregularidades,
devem tomar as providências cabíveis no campo
administrativo e comunicar os órgãos de controle para
que haja a responsabilização cível e criminal dos
envolvidos.

Ao Conselho Municipal de Saúde foi recomendado que
exerça o controle social, de acordo com suas
atribuições, fiscalizando a execução dos planos locais

de vacinação contra a Covid-19 e encaminhando
relatórios semanais ao Ministério Público.

Os destinatários do documento devem se manifestar,
em cinco dias, sobre o acatamento da Recomendação,
relatando as ações tomadas para o seu cumprimento
ou indicando as razões para o não acatamento.
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Butantan começa a distribuir 3,9 milhões de
vacinas contra Covid-19
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BRASIL - O governo de São Paulo anunciou hoje (23)
o envio de 3,9 milhões de doses da vacina contra o
novo coronavírus ao Programa Nacional  de
Imunizações (PNI)  do Ministér io da Saúde.

Acusada por falsa vacinação no Rio de Janeiro,
técnica de enfermagem vira ré

Após vacinar 104 idosos acamados, São Luís aguarda
chegada de novas doses

MP-MA já registrou 54 denúncias sobre irregularidades
na vacinação da Covid-19 no Estado

Hoje (23), será enviado lote com 1,2 milhão de doses
e, amanhã (24), serão entregues mais 900 mil frascos
da vacina. Até domingo (28), serão liberados mais três
lotes de 600 mil doses - previstas para envio nos dias
25, 26 e 28 de fevereiro.

De 5 de fevereiro a 5 de março, o governo paulista
estima entregar 5,6 milhões de doses ao PNI, 65% a
mais que o volume previsto inicialmente.

"No início de março, o Instituto Butantan vai
disponibilizar mais 1,7 milhão de vacinas para a
imunização do país, estando previstas remessas de
600 mil doses no dia 2; 500 mil, no dia 4 e 600 mil, no
dia 5", disse o governo de São Paulo, em nota.

As doses enviadas hoje fazem parte do lote de
imunizantes envasados no Butantan com o Insumo
Farmacêutico Ativo (IFA) enviado pela Sinovac Life
Science, da China. O instituto já entregou 90% de
todas as vacinas usadas na rede pública do país e
criou uma força-tarefa para envasar, em ritmo
acelerado, doses para a entrega ao PNI.

Vacinação em São Paulo

O Estado de São Paulo ultrapassou a marca de 2
milhões de vacinas aplicadas contra Covid-19, às
18h17 do último domingo (21).

Na manhã desta terça-feira, o Vacinômetro apontava
2.070.040 imunizações no estado de São Paulo,
sendo 1.665.803 da primeira dose e outras 407.237
para a segunda dose.
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Anvisa: eventos adversos das vacinas estão
dentro do previsto
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BRASIL - Pouco mais de um mês após início da
vacinação no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) considera que os eventos adversos
mais frequentes relacionados às vacinas contra a
Covid-19 não são graves e estão dentro do esperado.
Segundo a agência, não há até o momento dados que
indiquem mudanças na avaliação da segurança das
vacinas.

Após vacinar 104 idosos acamados, São Luís aguarda
chegada de novas doses

MP-MA já registrou 54 denúncias sobre irregularidades
na vacinação da Covid-19 no Estado?

Maior produtor mundial de vacinas pede paciência a
países?

Em entrevista, a gerente-geral de Monitoramento de
Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária da Anvisa,
Suzie Marie Teixeira Gomes, exemplificou alguns
desses eventos . Dor de cabeça, febre, aquela
sensação de gripe que muita gente relata pós-
vacinação são os eventos mais frequentes. Então, não
são eventos graves, são eventos esperados , disse.
São efeitos que acontecem com outras vacinas e
outros medicamentos também .

A gerente ponderou, no entanto, que ainda é muito
cedo para avaliar os dados sobre o uso das vacinas no
Brasil, pelo fato de o número de vacinados no país
ainda ser pequeno se comparado a outras vacinas que
já são parte do Programa Nacional de Imunizações
(PNI).

Não existe, até o momento, nenhum sinal de
segurança importante para que se desencadeie um
processo regulatório ou uma ação regulatória , disse
Suzie. Toda essa avaliação vem sendo feita desde a
primeira agulhada que foi administrada na primeira
dose. Ainda é muito cedo porque o número de
pessoas vacinadas ainda é muito pequeno em relação
a outras vacinas. Então, as suspeitas que são
notificadas, mais as informações adicionais de outras
autoridades regulatórias, com a base de dados da
Organização Mundial da Saúde, não mostraram para a
gente nenhuma alteração no perfil de segurança da
vacina. Isso é um ponto muito positivo .

A Anvisa deve receber nos próximos dias relatórios de

benefício-risco dos fabricantes das vacinas CoronaVac
e Oxford/AstraZeneca, com dados sobre o primeiro
mês da aplicação no país. Esses documentos vão
auxi l iar  o moni toramento da segurança dos
imunizantes.

Comprovadas a segurança, eficácia e qualidade das
vacinas, a análise da Anvisa que permitiu a aplicação
das doses levou em conta os benefícios da vacinação,
que devem superar enormemente os riscos potenciais
e eventos adversos previstos. Essas condições
continuam a ser monitoradas quando a vacina começa
a ser aplicada na população. A Anvisa concedeu
autorização às vacinas CoronaVac (Sinovac/Butantan)
e Covishield (Oxford/AstraZeneca/Fiocruz) e mais de 5
milhões de pessoas já receberam ao menos uma dose
desses imunizantes desde 17 de janeiro.

Entre os dados que são avaliados nesse processo,
estão os eventos adversos notificados após a
vacinação. Segundo a Anvisa, é considerado um
evento adverso pós-vacinação (EAPV) qualquer
ocorrência médica indesejada que acontece após a
vacinação e que, não necessariamente, tem relação
causal  com o uso de uma vacina ou outro
imunobiológico .

As bulas das vacinas aprovadas trazem uma lista de
quais são os eventos adversos esperados, com base
na análise dos estudos clínicos. Esses eventos podem
ser considerados muito comuns , quando chegam a
ser mais frequentes que um a cada dez vacinados;
comuns , quando podem afetar até um a cada dez
vacinados; e incomuns quando afetam um em cada
100 vacinados.

Eventos adversos muito comuns previstos na bula da
CoronaVac são dor de cabeça, cansaço e dor no local
da aplicação. No caso da bula da Oxford AstraZeneca,
entre esses efeitos mais comuns estão sensibilidade,
dor, sensação de calor, fadiga, calafrio, dor de cabeça
e enjoos.
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MP emite recomendação sobre vacinação da
Covid-19 em Arari
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Assessoria

A Promotoria de Justiça de Arari emitiu, no último dia
19, uma Recomendação encaminhada ao prefeito Rui
Fernandes Ribeiro Filho, à secretária municipal de
Saúde, Rosário do Desterro Ribeiro Abas e à
presidente do Conselho Municipal de Saúde. O
documento, assinado pela promotora de justiça
Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira, aponta
medidas para garantir a regularidade da vacinação
contra o novo coronavírus.

Ao prefeito e à titular da Saúde municipal, foi
recomendado que seja cumprida a ordem de
prioridade para a vacinação, de acordo com os Planos
Nacional, Estadual e Municipal de Vacinação, bem
como os informes técnicos elaborados pelo Ministério
da Saúde.

Também foi recomendada a adoção de medidas que
garantam a transparência do processo de vacinação.
Uma delas é o envio diário da relação nominal dos
vacinados, indicando a que grupo elegível eles estão
vinculados e o número de doses ainda em estoque.
Isso permite a fiscalização do estoque de vacinas no
município e o "controle de desvios na aplicação
passíveis de responsabilização".

Também deve haver a publicação diária no portal da
transparência do quantitativo de doses aplicadas, com
a indicação do número de vacinas por grupo prioritário
e o quantitativo em estoque, permitindo o controle
social do processo.

O Plano Municipal de Vacinação também deve estar
d isponível  no por ta l  da t ransparência,  com
detalhamento dos grupos que serão vacinados em
cada etapa e os quantitativos correspondentes.

Os gestores municipais também devem garantir que a
vacinação seja rigorosamente fiscalizada, do início ao
fim, inclusive com trabalhos de auditoria e verificações
in loco. No caso de detecção de irregularidades,
devem tomar as providências cabíveis no campo
administrativo e comunicar os órgãos de controle para
que haja a responsabilização cível e criminal dos
envolvidos.

Ao Conselho Municipal de Saúde foi recomendado que
exerça o controle social, de acordo com suas

atribuições, fiscalizando a execução dos planos locais
de vacinação contra a Covid-19 e encaminhando
relatórios semanais ao Ministério Público.

Os destinatários do documento devem se manifestar,
em cinco dias, sobre o acatamento da Recomendação,
relatando as ações tomadas para o seu cumprimento
ou indicando as razões para o não acatamento.
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MPMA emite Recomendação sobre
vacinação da Covid-19 em Arari
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Arari - A Promotoria de Justiça de Arari emitiu, no
último dia 19, uma Recomendação encaminhada ao
prefeito Rui Fernandes Ribeiro Filho, à secretária
municipal de Saúde, Rosário do Desterro Ribeiro Abas
e à presidente do Conselho Municipal de Saúde. O
documento, assinado pela promotora de justiça
Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira, aponta
medidas para garantir a regularidade da vacinação
contra o novo coronavírus.

Ao prefeito e à titular da Saúde municipal, foi
recomendado que seja cumprida a ordem de
prioridade para a vacinação, de acordo com os Planos
Nacional, Estadual e Municipal de Vacinação, bem
como os informes técnicos elaborados pelo Ministério
da Saúde.

Também foi recomendada a adoção de medidas que
garantam a transparência do processo de vacinação.
Uma delas é o envio diário da relação nominal dos
vacinados, indicando a que grupo elegível eles estão
vinculados e o número de doses ainda em estoque.
Isso permite a fiscalização do estoque de vacinas no
município e o "controle de desvios na aplicação
passíveis de responsabilização".

Também deve haver a publicação diária no portal da
transparência do quantitativo de doses aplicadas, com
a indicação do número de vacinas por grupo prioritário
e o quantitativo em estoque, permitindo o controle
social do processo.

O Plano Municipal de Vacinação também deve estar
d isponível  no por ta l  da t ransparência,  com
detalhamento dos grupos que serão vacinados em
cada etapa e os quantitativos correspondentes.

Os gestores municipais também devem garantir que a
vacinação seja rigorosamente fiscalizada, do início ao
fim, inclusive com trabalhos de auditoria e verificações
in loco. No caso de detecção de irregularidades,
devem tomar as providências cabíveis no campo
administrativo e comunicar os órgãos de controle para
que haja a responsabilização cível e criminal dos
envolvidos.

Ao Conselho Municipal de Saúde foi recomendado que
exerça o controle social, de acordo com suas
atribuições, fiscalizando a execução dos planos locais
de vacinação contra a Covid-19 e encaminhando

relatórios semanais ao Ministério Público.

Os destinatários do documento devem se manifestar,
em cinco dias, sobre o acatamento da Recomendação,
relatando as ações tomadas para o seu cumprimento
ou indicando as razões para o não acatamento.
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3ª Vara Criminal de Caxias divulga Portaria
de saídas temporárias para 2021
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A juíza Marcela Santana Lobo, titular da 3ª Vara
Criminal de Caxias, publicou Portaria na qual dispõe
sobre o calendário de saídas temporárias para o ano
de 2021 no âmbito da execução penal da Comarca
de Caxias. Ao elaborar o documento, a magistrada
levou em consideração o disposto nos artigos 122 e
seguintes da Lei de Execuções Penais, os quais
tratam sobre a saída temporária. Considerou, ainda, a
necessidade de indicação de períodos de saída
uniformes para os apenados beneficiários, bem como
a necessidade de se preservar o intervalo de 45
(quarenta e cinco) dias entre cada saída temporária.

Outro fator citado no documento foi a situação
sanitária nacional, que recomenda a redução de
aglomerações, bem como a possibi l idade de
regulamentação própria das saídas não coincidentes
com feriados nacionais. A 3ª Vara Criminal da
Comarca de Caxias é a unidade da comarca que tem
a competência para a execução penal. Conforme a
Portaria, serão cinco as saídas temporárias previstas
em lei, a saber, na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia
dos Pais, no Dia das Crianças e no Natal. A Portaria
se refere aos apenados em cumprimento de pena na
Unidade Prisional de Ressocialização (UPR de
Caxias) e Casa de Albergado, para o ano de 2021,
beneficiados no curso de suas execuções penais.

A Portaria traz as seguintes datas: Páscoa, com saída
prevista para o dia 5 de abril e retorno para o dia 11 de
abril; Dia das Mães, saída no dia 24 de maio e retorno
30 de maio; Dia dos Pais, com saída no dia 2 de
agosto e retorno para o dia 9 de agosto; Dia das
Crianças, com saída no dia 11 de outubro e volta no
dia 18 de outubro; E, por fim, o Natal, com saída no
dia 13 de dezembro e retorno marcado para o dia 19
de dezembro.

"Os condenados em cumprimento de pena no regime
semiaberto e aberto poderão requerer a saída
tempo rá r i a ,  d i r e t amen te ,  pe l a  au to r i dade
administrativa ou por intermédio de defensor, estando
condicionado o seu deferimento ao cumprimento dos
seguintes requisitos legais, cumulativamente:
Comportamento adequado, atestado pela autoridade
administrativa; Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena, se primário, ou de ¼ da pena, se reincidente,
assim declarado na sentença penal condenatória;
Compatibilidade do benefício com os objetivos da
pena; Não ter sido condenado a pena pela prática de

crime hediondo com o resultado morte", observa a
Portaria.

A juíza explica que as autorizações serão concedidas
por prazo não superior a sete dias, podendo ser
renovada por mais quatro vezes ao ano. "As saídas
temporárias serão automaticamente renovadas,
segundo o calendário instituído no artigo 1º, quando
após a primeira análise do benefício e autorização de
saída, o apenado cumprir regularmente as condições
impostas, inclusive quanto ao horário de retorno ao
estabelecimento prisional (.)  Na hipótese de
decretação de lockdown em decorrência da pandemia
de COVID-19, a concessão de saídas temporárias
poderá ser  suspensa enquanto  perdurar  a
determinação da autoridade", determina o documento,
fr isando que a autoridade carcerária deverá
encaminhar até 15 dias antes da data limite para o
início do período de gozo da saída temporária a
relação dos apenados potencialmente beneficiários do
d i r e i t o  e  que  a  l i s t agem deve rá  i nd i ca r ,
separadamente, presos com uso da tornozeleira e
presos sem o uso da tornozeleira.

CONDIÇÕES

Serão impostas aos beneficiários com a saída
temporária as seguintes condições, entre outras
compatíveis com as circunstâncias do caso e a
situação pessoal do condenado: Fornecimento do
endereço onde reside a família a ser visitada ou onde
poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;
Recolhimento à residência visitada, no período
noturno, compreendido este entre 19h00min e às
06h00min, salvo autorização diferenciada para
trabalho e/ou estudo; Proibição de frequentar bares,
casas noturnas e estabelecimentos congêneres; Saída
do estabelecimento prisional até as 09h00min do
primeiro dia referente ao período e retorno até as
09h00min do dia subsequente ao final do período.
"Aos apenados no gozo do trabalho externo
formalmente concedido e aos em cumprimento no
regime aberto, o retorno ao estabelecimento prisional
deverá ocorrer, salvo disposição contrária, no dia
subsequente ao fim do período: Até as 20h00min, se
dia útil de segunda a sexta-feira; Até as 14h00min, se
sábado; E até as 09h00min, se domingo ou feriados
com suspensão de expediente decretado", ressalta a
Portaria.
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Por fim, o documento enfatiza que alguns fatores
poderão importar em revogação do benefício de saída
temporária, dentre os quais o descumprimento das
condições vinculadas ao uso do equipamento de
monitoramento eletrônico, sem prejuízo de outras que
possam ser  formalmente estabelec idas.  "A
recuperação do direito à saída temporária dependerá
de absolvição no processo penal, cancelamento da
punição disciplinar ou demonstração do merecimento
do condenado (.) Casos omissos serão resolvidos pelo
juiz no exercício da competência de execução penal",
finaliza a juíza na Portaria, determinando comunicação
imediata à Ordem dos Advogados do Brasil em
Caxias, ao Ministério Público Estadual, à Defensoria
Pública Estadual, essas com atribuições na execução
penal em Caxias, e às autoridades administrativas da
UPR de Caxias, Casa de Albergado, Delegacia
Regional de Polícia em Caxias e Comando do 2º
Batalhão de Polícia Militar, em Caxias, bem como a
publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
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Vigilância Sanitária contabiliza mais de 5
mil ações no combate à Covid-19

 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Desde o início das ações de enfrentamento à Covid-
19, em março de 2020, a Superintendência de
Vigilância Sanitária (Suvisa) já realizou 5.019 ações
para apuração de denúncias de riscos e agravos
decorrentes da Covid-19, sendo 3.942 inspeções em
estabelecimentos e produtos sanitários para apuração
de denúncias; 910 blitz, em parceria com a Polícia
Militar e o Procon-MA, para cumprimento de Decretos
Estaduais; 121 barreiras sanitárias em aeroportos; e
46 barreiras sanitárias no trânsito durante o período de
lockdown.

O superintendente da Suvisa, Edmilson Diniz, explica
que, de forma estratégica e entendendo o cenário
adverso que a pandemia impôs à toda sociedade
maranhense, a Vigilância Sanitária, articulada com
outros órgãos de fiscalização do Estado, realiza um
trabalho contínuo, visando ao cumprimento de
protocolos sanitários para a contenção do vírus e a
preservação da saúde da população maranhense.

"Com esse entendimento, organizamos agendas de
trabalho, que tiveram início em março de 2020 e
seguem até agora, chegando a um patamar de mais
de 5 mil fiscalizações. Atuamos na verificação de
cumprimento, implementação e orientação dos
protocolos no setor produtivo, além de contribuir com a
construção desses protocolos em um diálogo amplo e
aberto com o setor. Entendemos que essas ações são
importantes ferramentas de combate à pandemia
neste momento", destaca o superintendente Edmilson
Diniz.

Durante as ações de fiscalização, foram lavrados
3.942 Termos de Fiscalizações; 1.082 Termos de
Intimação; 179 autos de Infração; 60 multas e
interdição sani tár ia de 10 estabelecimentos
reincidentes ou que se recusaram a cumprir o decreto
estadual.

"Além disso, realizamos orientações através de notas
técnicas para a população, estabelecimentos e
serviços. Em algumas ações tivemos o apoio da
Polícia Militar, Bombeiros, Procon e Ministério
Público, assim como oferecemos também apoio às
Vigilâncias Sanitárias Municipais", complementa o
chefe do Departamento de Serviços de Saúde, João
Nery.

Entre os estabelecimentos fiscalizados, de acordo com

as categorias no enfrentamento da Covid-19, estão os
setores de moda com 891 (17,8%) ações de
fiscalização; supermercados com 649 (12,9%) ações;
bares e restaurantes com 537 (10,7%) ações de
fiscalização; clínicas/hospitais com 394 (7,9%) ações;
estética com 283 (5,6%); variedades com 293 (5,8%);
assistência e tecnologias com 224 ações (4,5%); e
lanchonetes com 218 (4,3%) ações de fiscalização.

Na totalidade das ações realizadas pela Suvisa até o
momento, foram abordados com mais intensidade os
seguintes bairros: Centro (9,5%); Calhau/Litorânea
(5,4%); Cohatrac (4,2%); Turu (3,9%); Cohab (3,9%);
João Paulo (3,3%); e Cohama (3,4%).
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ARARI - MPMA emite Recomendação
sobre vacinação da Covid-19

 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Promotoria de Justiça de Arari emitiu, no último dia
19, uma Recomendação encaminhada ao prefeito Rui
Fernandes Ribeiro Filho, à secretária municipal de
Saúde, Rosário do Desterro Ribeiro Abas e à
presidente do Conselho Municipal de Saúde. O
documento, assinado pela promotora de justiça
Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira, aponta
medidas para garantir a regularidade da vacinação
contra o novo coronavírus.

Ao prefeito e à titular da Saúde municipal, foi
recomendado que seja cumprida a ordem de
prioridade para a vacinação, de acordo com os Planos
Nacional, Estadual e Municipal de Vacinação, bem
como os informes técnicos elaborados pelo Ministério
da Saúde.

Também foi recomendada a adoção de medidas que
garantam a transparência do processo de vacinação.
Uma delas é o envio diário da relação nominal dos
vacinados, indicando a que grupo elegível eles estão
vinculados e o número de doses ainda em estoque.
Isso permite a fiscalização do estoque de vacinas no
município e o "controle de desvios na aplicação
passíveis de responsabilização".

Também deve haver a publicação diária no portal da
transparência do quantitativo de doses aplicadas, com
a indicação do número de vacinas por grupo prioritário
e o quantitativo em estoque, permitindo o controle
social do processo.

O Plano Municipal de Vacinação também deve estar
d isponível  no por ta l  da t ransparência,  com
detalhamento dos grupos que serão vacinados em
cada etapa e os quantitativos correspondentes.

Os gestores municipais também devem garantir que a
vacinação seja rigorosamente fiscalizada, do início ao
fim, inclusive com trabalhos de auditoria e verificações
in loco. No caso de detecção de irregularidades,
devem tomar as providências cabíveis no campo
administrativo e comunicar os órgãos de controle para
que haja a responsabilização cível e criminal dos
envolvidos.

Ao Conselho Municipal de Saúde foi recomendado que
exerça o controle social, de acordo com suas
atribuições, fiscalizando a execução dos planos locais
de vacinação contra a Covid-19 e encaminhando

relatórios semanais ao Ministério Público.

Os destinatários do documento devem se manifestar,
em cinco dias, sobre o acatamento da Recomendação,
relatando as ações tomadas para o seu cumprimento
ou indicando as razões para o não acatamento.

Site: https://omaranhense.com/arari-mpma-emite-
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Corte Eleitoral tem novo membro efetivo: o
juiz Cristiano Simas de Sousa

 

O MARANHENSE / MA - NOTÍCIAS. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em sessão solene realizada por videoconferência na
tarde desta terça, 23, o juiz Cristiano Simas de Souza
tomou posse como membro efetivo do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão para o biênio 2021-
2023.

O magistrado, que ocupou a vaga aberta em virtude
da ascensão de José Gonçalo de Souza Filho ao
cargo de desembargador do TJMA, foi empossado no
cargo pelo presidente do Regional, desembargador
Tyrone Silva.

Logo no início da solenidade, Cristiano Simas prestou
o compromisso regimental garantindo o desempenho
dos deveres do cargo, cumprindo a constituição e as
leis, com justiça e pugnando sempre por seu prestígio
e respeitabilidade.

Ao cumprimentar o novo membro, o desembargador
Tyrone ratificou a satisfação de receber um magistrado
"da maior excelência e qualidade, que honra a
magistratura maranhense". Completou dizendo que
Simas, com seu conhecimento, responsabilidade e
compromisso, abrilhantará o trabalho da Corte
Eleitoral, que é a casa da democracia ao tratar dos
direitos políticos e da cidadania.

Em nome dos membros da Corte, a juíza Lavínia
Helena Macedo Coelho saudou o empossado,
ratificando que ele foi indicado pelo Tribunal de Justiça
para somar no Regional, onde terá a nobre missão de
auxiliá-los por ser um juiz inteligente, dedicado e
experiente, mas, sobretudo, um ser humano virtuoso".

Agradecendo as palavras, Cristiano Simas se sentiu
honrado em tomar assento na Corte Eleitoral,
lembrando dos desafios que estão sendo vividos em
que a insegurança causada pela pandemia se
incorpora aos nefastos efeitos de um país e o poder
judiciário se destaca como um poder cada vez mais
resolutivo, acessível, econômico e ágil.

"Não tenho dúvida de que esta Corte Eleitoral tem
cumprido de forma exemplar suas obrigações,
atendendo aos reclames da sociedade de forma firme
e transparente. Maior prova desta assertiva é que os
desafios oriundos de uma eleição realizada no
contexto de uma pandemia foram adequadamente
administrados por esta Corte, possibilitando que
milhares de eleitores pudessem exercer o sagrado

direito ao voto com segurança e liberdade".

Continuando, disse: "fiquem certos que não haverá um
único dia em que deixarei de cumprir e honrar os
deveres do cargo. Aqui assumo o compromisso
público de exercer com dedicação e esmero a honrosa
indicação feita pelos eminentes desembargadores do
Tribunal de Justiça do Maranhão, aos quais, mais uma
vez, reitero os mais sinceros agradecimentos pela
confiança em mim depositada", concluiu Simas.

No mesmo dia, após encerrar a sessão plenária de
julgamentos, o juiz Cristiano Simas recebeu das mãos
do presidente a Medalha do Mérito Eleitoral Ministro
Arthur Quadros Collares Moreira, maior honraria da
Justiça Eleitoral, concedida a ele durante a sessão de
posse.

Currículo

Cristiano Simas de Sousa formou-se na Universidade
Federal do Maranhão, aprovado em 2003 no concurso
de juiz de direito do TJMA. Antes de assumir a
comarca de São Luís passou por Cedral, Eugênio
Barros, São João Batista e Chapadinha. Também já
atuou como juiz auxiliar da presidência e coordenador
do planejamento estratégico do referido órgão nas
gestões dos desembargadores José Joaquim
Figueiredo e Lourival Serejo. Atualmente, responde
pela 12ª Vara Cível da Comarca da Ilha.

Prestigiaram a cerimônia, pelo zoom, além dos
membros da Corte, os desembargadores Paulo Velten
(corregedor do TJMA), José Gonçalo Filho (ex-
membro do TRE-MA), Ângela Salazar (eleita membro
do TRE-MA com posse marcada para o dia 1º de
março) e Froz Sobrinho, os juízes Holídice Barros
(presidente da AMMA) e Daniela Bonfim, o procurador-
geral Eduardo Jorge Nicolau (Ministério Público
Estadual), o procurador-geral Rodrigo Maia (Estado), o
procurador-geral Bruno Duailibe (Município de São
Luís e ex-membro do TRE), advogado Thiago Diaz
(presidente da OAB-MA) e o diretor-geral do TRE,
Gustavo Vilas Boas.

Composição do TRE

A Corte está composta pelos desembargadores
Tyrone Silva (presidente) e Joaquim Figueiredo (vice-
presidente e corregedor). Pelo juiz federal Ronaldo
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Desterro e pelos dois juízes de direito Lavínia Coelho
e Cristiano Simas. Os advogados Luis Fernando
Xavier e Gilson Ramalho - que são membros
substitutos - assumiram a interinidade dos cargos. O
procurador regional eleitoral é Juraci Guimarães
Júnior.
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Ex-prefeita é acionada por improbidade em
Itinga do Maranhão

 

SUA CIDADE.COM. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Itinga do Maranhão,
ingressou, nesta segunda-feira, 22, com uma Ação
Civil Pública (ACP) por ato de improbidade
administrativa contra Luzivete Botelho da Silva, ex-
prefeita do município.

De acordo com a ACP, a ex-gestora deixou de
recolher ao INSS as contribuições previdenciárias
descontadas do contracheque de Eliene da Silva
Costa. A servidora foi contratada para prestar serviços
na prefeitura no período de 2011 a 2016.

Questionada, Luzivete Botelho negou a retenção de
valores previdenciários descontados, mas não
apresentou nenhum documento que comprovasse o
repasse à previdência social. Já a atual gestão
municipal verificou que sempre houve o desconto das
contribuições, mas não há nenhuma prova de que os
valores foram direcionados ao INSS.

Na Ação, o promotor de justiça Tiago Quintanilha
Nogueira ressalta que a situação pode trazer uma
série de prejuízos à trabalhadora, como dificuldades
para obter auxílio doença, auxílio maternidade, seguro
desemprego e até a aposentadoria.

Se condenada por improbidade administrativa,
Luzivete Botelho da Silva estará sujeita a penalidades
como ressarcimento integral do dano, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a
cinco anos, pagamento de multa de até cem vezes o
valor da remuneração recebida no cargo de prefeita e
proibição de contratar ou receber benefícios do Poder
Público, ainda que por intermédio de empresa da qual
seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.

Fonte: MPMA
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MP investiga prefeita por furar fila da
vacinação

 

BLOG ANTÔNIO MARTINS. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) instaurou
inquérito civil público contra a prefeita de Araioses,
Luciana Marão Félix, após denúncia de que ela
haveria furado a fila de vacinação contra a Covid-19.

O procedimento foi aberto pelo promotor de Justiça
John Derrick Barbosa Braúna, titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Araioses, após denúncia enviada ao
Parquet.

Além da prefeita, será investigada no mesmo processo
a secretária municipal de Saúde de Araioses, Aila
Maria dos Santos Freitas.

Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/mp-
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MPMA emite Recomendação sobre
vacinação da Covid-19 para prefeito de Arari

 

BLOG DIEGO EMIR. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Promotoria de Justiça de Arari emitiu, no último dia
19, uma Recomendação encaminhada ao prefeito Rui
Fernandes Ribeiro Filho, à secretária municipal de
Saúde, Rosário do Desterro Ribeiro Abas e à
presidente do Conselho Municipal de Saúde. O
documento, assinado pela promotora de justiça
Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira, aponta
medidas para garantir a regularidade da vacinação
contra o novo coronavírus.

Ao prefeito e à titular da Saúde municipal, foi
recomendado que seja cumprida a ordem de
prioridade para a vacinação, de acordo com os Planos
Nacional, Estadual e Municipal de Vacinação, bem
como os informes técnicos elaborados pelo Ministério
da Saúde.

Também foi recomendada a adoção de medidas que
garantam a transparência do processo de vacinação.
Uma delas é o envio diário da relação nominal dos
vacinados, indicando a que grupo elegível eles estão
vinculados e o número de doses ainda em estoque.
Isso permite a fiscalização do estoque de vacinas no
município e o "controle de desvios na aplicação
passíveis de responsabilização".

Também deve haver a publicação diária no portal da
transparência do quantitativo de doses aplicadas, com
a indicação do número de vacinas por grupo prioritário
e o quantitativo em estoque, permitindo o controle
social do processo.

O Plano Municipal de Vacinação também deve estar
d isponível  no por ta l  da t ransparência,  com
detalhamento dos grupos que serão vacinados em
cada etapa e os quantitativos correspondentes.

Os gestores municipais também devem garantir que a
vacinação seja rigorosamente fiscalizada, do início ao
fim, inclusive com trabalhos de auditoria e verificações
in loco. No caso de detecção de irregularidades,
devem tomar as providências cabíveis no campo
administrativo e comunicar os órgãos de controle para
que haja a responsabilização cível e criminal dos
envolvidos.

Ao Conselho Municipal de Saúde foi recomendado que
exerça o controle social, de acordo com suas
atribuições, fiscalizando a execução dos planos locais
de vacinação contra a Covid-19 e encaminhando

relatórios semanais ao Ministério Público.

Os destinatários do documento devem se manifestar,
em cinco dias, sobre o acatamento da Recomendação,
relatando as ações tomadas para o seu cumprimento
ou indicando as razões para o não acatamento.
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MP-MA emite Recomendação sobre
vacinação da Covid-19 em Arari

 

BLOG DO MARCIAL LIMA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Promotoria de Justiça de Arari emitiu, no último dia
19, uma Recomendação encaminhada ao prefeito, Rui
Fernandes Ribeiro Filho, à secretária municipal de
Saúde, Rosário do Desterro Ribeiro Abas, e à
presidente do Conselho Municipal de Saúde. O
documento, assinado pela promotora de Justiça
Patrícia Fernandes Gomes Costa Ferreira, aponta
medidas para garantir a regularidade da vacinação
contra o novo coronavírus.

Ao prefeito e à titular da Saúde municipal foi
recomendado que seja cumprida a ordem de
prioridade para a vacinação, de acordo com os Planos
Nacional, Estadual e Municipal de Vacinação, bem
como os informes técnicos elaborados pelo Ministério
da Saúde.

Também foi recomendada a adoção de medidas que
garantam a transparência do processo de vacinação.
Uma delas é o envio diário da relação nominal dos
vacinados, indicando a que grupo elegível eles estão
vinculados e o número de doses ainda em estoque.
Isso permite a fiscalização do estoque de vacinas no
município e o "controle de desvios na aplicação
passíveis de responsabilização".

Também deve haver a publicação diária no portal da
transparência do quantitativo de doses aplicadas, com
a indicação do número de vacinas por grupo prioritário
e o quantitativo em estoque, permitindo o controle
social do processo.

O Plano Municipal de Vacinação também deve estar
d isponível  no por ta l  da t ransparência,  com
detalhamento dos grupos que serão vacinados em
cada etapa e os quantitativos correspondentes.

Os gestores municipais também devem garantir que a
vacinação seja rigorosamente fiscalizada, do início ao
fim, inclusive com trabalhos de auditoria e verificações
"in loco". No caso de detecção de irregularidades,
devem tomar as providências cabíveis no campo
administrativo e comunicar os órgãos de controle para
que haja a responsabilização cível e criminal dos
envolvidos.

Ao Conselho Municipal de Saúde foi recomendado que
exerça o controle social, de acordo com suas
atribuições, fiscalizando a execução dos planos locais
de vacinação contra a Covid-19 e encaminhando

relatórios semanais ao Ministério Público.

Os destinatários do documento devem se manifestar,
em cinco dias, sobre o acatamento da Recomendação,
relatando as ações tomadas para o seu cumprimento
ou indicando as razões para o não acatamento.

(Informações do MP-MA)

Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/02/mp-ma-
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Pinga Fogo
 

BLOG DO NETO CRUZ - POLÍTICA. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Neto Cruz

***Quem é a ex-adjunta que faturou, dizem, 500 corró
prometendo nomear os 'aprovados' num famigerado
concurso da Vila do Lume ? Fofoquier viu uma dessas
concurseiras de araque cobrando da dita cuja 1.500
corró e disse que se não fosse ressarcida ia colocar a
boca no trombone.

***Não antes, outra mala veia teria se passado até por
membro do MPMA e amiga íntima de um ratosférico
deputado federal. Tudo fake.

***Falando nisso, seria bom uma certa gestão de
determinado interior do MA abrir os olhos com a dita
cuja. Fofoquier soube que a dama está usando do
mesmo modus operandi para faturar cifras altíssimas.

***Quem é o edil que pediu pra Pindobona o comando
da SEMDES? Deveria ter pedido outra pasta, visto que
a mamusca adora molhar as palavras com a loira
gelada.

***Quem é o candidato a deputado, edil em uma
cidade vizinha, que reuniu edis de outra cidade para
um regabofe para ensinar os neófitos como pressionar
a gestão? Com direito a chapéu estilo fazendeiro, o
homem bate no peito e diz que fez 8 edis em cidades
diversas. Quem será, hein?

***Quem é o vereador que adora tomar uma Heineken
com as  bebez inhas  que  vem recebendo ,
diuturnamente, doses cavalais de mutretagem?
Fofoquier estava comendo uma apetitosa panelada
num famoso posto de gasolina do Lume quando viu o
pagão recém-convertido na arte da polít ica a
acompanhar seu coach , numa das dependências do
empreendimento. Há quem diga que o empolgado
parlamentar não vai para uma sessão sem antes falar
com Lex.

***Quem é o recém-chegado ao Palácio Vereador Gigi
- que ainda não sabe nem o nome das carinhosas
senhoras do cafezinho - que já quer sentar na janela?
Fofoquier ficou observando o jovem a oferecer cartões
de visitas para os parlamentares, se apresentando
como acadêmico de Jornalismo. Um deles, em contato
com Fofoquier para ter referências, disse que vai
pensar se contrata ou não o menino.

***Quem é que acertou o apoio por 350 corró, recebeu
o lance de 200, matou os 150 nos 45 do 2º tempo e,
agora, teve que usar do mesmo milagres de Jesus e

multiplicar os pães pra depois dividir? Se for mais fácil,
é melhor criar outra tabuada. Fofoquier soube que
5×10 tem que dá pra 15. Babado, confusão, gritaria.
Um não aceitou a indecorosa proposta e decidiu
investir em outro ramo.

***Quem foi o neófito edil que correu atrás de um
deputado estadual para pedir empregos na pasta
comandada pela amada? Com a cara sem tremer de
tanta borroca, o afoito disse que está sem espaço na
gestão e precisa se alinhar pra 2022, independente.
Fã da Pinga Fogo e fofoqueiro, o midiático e infectado
parlamentar teria pego o telefone vermelho e ligado
para a nova parceira, contando os mínimos detalhes.
A ordem foi só uma: deixa de bico seco.

***Quem é o sumido que num dia posta foto
apreciando um Chateau Petrus 1982 Pomerol e, no
outro, fez campanha contra o alcoolismo? Te decide,
siow.

***Quem foi a dupla que levou um baculejo violento da
PRF semana passada, chegando em São Luís?
Mentindo que estava com frio, o condutor se tremia
todo debaixo do moletom.

***Quem é o ex-vereador que anda se lamentando
pelas esquinas da vida dizendo que ajudou a fazer o
bolo e não sobrou nem a raspa do tacho?

***Quem foi o peiudo que conheceu a cheirosa pois
não queria pagar pensão alimentícia?

Site: https://netocruz.blog.br/2021/02/23/pinga-fogo-25/

https://netocruz.blog.br/2021/02/23/pinga-fogo-25/


No MA, MP investiga denúncia de que
prefeita furou fila da vacinação

 

BLOG GILBERTO LEDA - NOTÍCIAS. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) instaurou
inquérito civil público contra a prefeita de Araioses,
Luciana Marão Félix, após denúncia de que ela
haveria furado a fila de vacinação contra a Covid-19.

O procedimento foi aberto pelo promotor de Justiça
John Derrick Barbosa Braúna, titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Araioses, após denúncia enviada ao
Parquet.

Além da prefeita, será investigada no mesmo processo
a secretária municipal de Saúde de Araioses, Aila
Maria dos Santos Freitas.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/02/23/no-ma-mp-

investiga-denuncia-de-que-prefeita-furou-fila-da-

vacinacao/
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Para Duarte Júnior, ICMS não interfere no
alto valor do combustível no MA

 

BLOG JORGE ARAGÃO - NOTÍCIAS. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Jorge Aragão

O deputado estadual Duarte Júnior (Republicanos)
resolveu entrar na polêmica sobre o alto valor dos
combustíveis no Maranhão, mas, por pertencer a base
do Governo Dino, resolveu simplesmente ignorar o
valor do ICMS, que já foi aumentado em três
oportunidades na gestão comunista, cobrado no
produto.

Duarte chegou a anunciar um tal "pacote de medidas",
mas nenhuma com efetividade para atender o desejo
do consumidor, que quer a diminuição do alto valor. O
deputado governista entende que os governadores
podem até zerar o ICMS, que o valor continuaria alto
para os consumidores.

"Estão c omeçando a repetir a narrativa de que este
aumento ocorre tão e exclusivamente por causa do
ICMS. Nós sabemos que o ICMS faz parte da
composição do valor do combustível, mas com essa
política leonina, abusiva praticada pela Petrobrás,
poderiam todos os governos zerar o valor do ICMS
que o valor continuaria alto para os consumidores",
afirmou.

Ou seja, na tese de Duarte, o ICMS cobrado não
interfere no alto valor do combustível no Maranhão.

72 horas - Na contramão de Duarte, o deputado
estadual Wellington do Curso (PSDB), nesta terça-
feira (23), apresentou uma novidade na sua luta de
diminuir o ICMS, para efetivamente atender o desejo
dos consumidores.

Na ação ajuizada por Wellington, houve um despacho
do juiz Douglas Martins, da Vara de Interesses Difusos
e Coletivos, determinando que o Estado do Maranhão
e o Ministério Público se manifestem sobre o assunto
em até 72 horas.

"O juiz da Vara de Direitos Difusos e Coletivos intimou
o Governo do Estado para que se manifeste no prazo
de 72 horas em nossa Ação Popular. Estamos
legalmente e juridicamente fundamentados. A chance
do pedido ser deferido é grande. Como fundamento, a
Ação aborda a inconstitucionalidade do art. 23, VII, 'I'
da Lei Estadual 7.799/02, devendo o estado do
Maranhão ser condenado a observar o princípio da
essencialidade do serviço e produto e capacidade

contributiva e com consequente redução da alíquota
aplicável a gasolina de 28,5% para o patamar de 18%,
o mesmo aplicável a comercialização de outros
produtos. Ao reduzir a alíquota, iremos reduzir, por
consequência, o preço da gasolina. Estamos
confiantes de que o Judiciário decidirá com base nas
leis e no que for  melhor para a população
maranhense",  d isse o deputado Wel l ington.

É aguardar e conferir.

Site:

https://www.blogdojorgearagao.com.br/2021/02/23/para-
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combustivel-no-ma/
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Advogados são investigados por suposto
crime de apropriação indébita em Codó

 

BLOG NETO FERREIRA. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Os advogados Gustavo Henrique Branco de Oliveira
(OAB/MA 10238) e Guilherme Henrique Branco de
Oliveira (0AB/MA 10063) estão sendo alvos de uma
investigação criminal por suposto crime de apropriação
indébita contra Raimundo Ferreira Veras em Codó.

O Procedimento Investigatório Criminal foi instaurado
pelo titular da 1ª Promotoria de Justiça de Codó,
Carlos Augusto Soares.

Segundo o documento obtido pelo Blog do Neto
Ferreira , estava tramitando na 1ªPJC a Notícia de
Fato SIMP 000031-259/2021 instaurada para apurar o
suposto crime. Após o esgotamento do prazo do
procedimento e pela necessidade do aprofundamento
dos fatos, o Parquet decidiu converter a NF em PIC.

O promotor de Justiça determinou o levantamento
das informações que permitam melhor apurar as
responsabilidades, alcançando todos os sujeitos e
abarcando todos os fatos possíveis, seja mediante a
requisição de informações, inspeções, certidões,
depoimentos pessoais, perícias seja por quaisquer
outros meios legais que se mostrem necessários.

Os investigados tem 10 dias para se manifestar sobre
o caso.

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

Site:

http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/02/advogados
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Prefeitura é investigada por
superfaturamento em licitações em Dom

Pedro
 

BLOG NETO FERREIRA. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Prefeitura de Dom Pedro é alvo de investigação por
indícios de superfaturamento em licitações.

O inquérito foi instaurado pelo promotor de Dom
Pedro, Denys Lima Rego, que recebeu a denúncia do
suposto crime de improbidade.

De acordo com o documento obtido pelo Blog do Neto
Ferreira, as investigações iniciaram a partir da
necessidade da coleta de provas para apuração da
suposta existência de improbidade administrativa
e/ou ação criminosa para posterior ingresso da ação
civil pública ou penal.

As licitações que estão sob suspeitas foram vencidas
pela empresa PC Ferreira - ME entre os anos de 2019
e 2020.

Em razão disso, o promotor encaminhou um ofício
pedindo à contratada par que no prazo de 10 dias
informe quais valores recebeu da Prefeitura de Dom
Pedro referentes aos contratos do per íodo
mencionado acima. Além disso, o representante do
Ministério Público pediu as notas fiscais dos
produtos ou serviços fornecidos para o Executivo
Municipal.

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

Site:
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PGJ abre inquérito criminal contra Edivaldo
Holanda Júnior

 

BLOG NETO WEBA. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Blog do Neto Weba

A Procuradoria Geral de Justiça abriu inquérito
criminal para apurar crime de responsabilidade na
gestão do prefeito de São Luis, Edivaldo Holanda
Júnior (PDT).

O Procedimento Investigatório Criminal (PIC) está sob
a responsabilidade da Assessoria Especial de
Investigação da PGJ.

O Blog do Neto Ferreira apurou que em janeiro de
2020 foi aberta uma notícia de fato para iniciar as
investigações. No entanto, após o surgimento de fatos
concretos, foi convertida em PIC.

Constam no bojo do inquérito irregularidades no
fornecimento de mercadorias à Prefeitura de São Luís.
Em razão disso, a PGJ pediu os relatórios do fluxo de
entrada e os documentos das licitações

Os contratos foram celebrados pela pasta comandada
por Fátima Ribeiro, entre os anos de 2018 e 2019.

No Sistema Integrado do Ministério Público não há
detalhes do processo.

Site: https://www.netoweba.com.br/2021/02/pgj-abre-
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ITINGA DO MARANHÃO: Prefeito Lúcio
é investigado pelo MP por sumiço de

centenas de metros cúbicos de madeiras
doados ao município pelo IBAMA.

 

BLOG WILTON LIMA. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A denúncia foi apresentada pelo eleitor ALAN

KARLOS JAHEL FRANCA , ao notar que uma enorme
quantidade de madeira apreendida

pelo IBAMA na região e que fora doada à prefeitura de
Itinga do Maranhão, havia

sumido do pátio da Secretaria de Infraestrutura do
município.

O Ministério Público solicitou explicações ao

prefeito Lúcio e abriu um prazo que vence na data de
hoje, dia 23 de fevereiro.

Vale a pena aguardar as explicações do

prefeito!

Aguardem um novo post, com mais informações.

Site: https://www.wiltonlima.com.br/2021/02/itinga-do-

maranhao-prefeito-lucio-e.html
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FARRA DAS MADEIRAS: Açailândia
também poderá ser investigada por sumiço

de madeira doada pelo IBAMA
 

BLOG WILTON LIMA. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O inquérito ainda não foi instaurado pelo Ministério
Público, mas já está sendo apurado. A fonte do Blog
informa que a referida madeira esteve no pátio da
prefeitura por um tempo e teria sido transferida para
um depósito do SAAE e dali teria tomado rumo
ignorado.

o Blog vai continuar investigando e acompanhando o
desenrolar dessa situação.

Vale a pena aguardar os próximos posts.

Site: https://www.wiltonlima.com.br/2021/02/farra-das-

madeiras-acailandia-tambem.html
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Prefeita fura fila?
 

O MAIOR DO MUNDO DE IMPERATRIZ. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) instaurou
inquérito civil público contra a prefeita de Araioses,
Luciana Marão Félix, após denúncia de que ela
haveria furado a fila de vacinação contra a Covid-19.

O procedimento foi aberto pelo promotor de Justiça
John Derrick Barbosa Braúna, titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Araioses, após denúncia enviada ao
Parquet.

Além da prefeita, será investigada no mesmo processo
a secretária municipal de Saúde de Araioses, Aila
Maria dos Santos Freitas.

Gilberto Léda

Site:

http://omaiordomundobr.blogspot.com/2021/02/prefeita-

fura-fila.html
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Audiência discute criação de um plano para
gerenciar resíduos sólidos no Maranhão

 

TV MIRANTE SÃO LUIZ / AF. GLOBO MA - JMTV 1ª EDIÇÃO. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/02/23/TVMIRANTESOL

UIZAFGLOBOMA-12.22.36-12.26.05-1614116988.mp4
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G1: justiça determinou a liberação total do
Terminal de Integração da Praia Grande de

São Luís
 

TV MIRANTE SÃO LUIZ / AF. GLOBO MA - BOM DIA MIRANTE. Ter, 23 de Fevereiro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Multimídia:
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Destaques do quadro "bastidores"
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Audiência discute criação de um plano para
gerenciar resíduos sólidos no Maranhão
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Mortes por Covid-19
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