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Covid-19: PF aponta fraude em contratos de
refeições em ITZ
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GILBERTO LÉDA

APolícia Federal cumpriu ontem sete mandados de
busca e apreensão no bojo da Operação Recôndito,
deflagrada para apurar fraudes em procedimentos
licitatórios e sobrepreço em contratos públicos
firmados pela Secretaria Municipal de Saúde de
Imperatriz (Semu), no ano de 2020. A verba que
abasteceu o contrato era oriunda da União, e
destinada exclusivamente a ações de combate à
pandemia do novo coronavírus.

Segundo a PF, as investigações tiveram início após
monitoramento de licitações e contratações públicas,
inicialmente efetuado pelo Ministério Público do
Maranhão (MPMA) e pelo Ministério Público Federal
(MPF). Após as primeiras averiguações, foi emitido um
parecer técnico apontando irregularidades no processo
de seleção de empresas para prestação de serviço No
curso das investigações, a Polícia Federal identificou
diversos indícios de fraude em processo de dispensa
de licitação que culminou com a contratação de
empresa de fachada, integrada por sócios "laranjas",
que foram beneficiados em contrato que tinha por
objeto o fornecimento de refeições para atender
demanda do Centro Municipal de Tratamento do
Covid-19.

Nesta fase da ação policial, foram mobilizados 25
policiais federais para o cumprimento dos mandados
decorrentes de representação da Polícia Federal,
todos expedidos pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal
da SSJ de Imperatriz-MA.

Ainda de acordo com os federais, as medidas
objetivam angariar novos elementos de prova que
permitam a individual ização de conduta dos
envolvidos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de
associação criminosa (artigo 288 do CP), fraude à
licitação (artigo 90 da Lei nº 8.666/93), corrupção ativa
(artigo 333 do CP) e corrupção passiva (artigo 317 do
CP), dentre outras infrações penais.

A denominação "Recôndito" faz referência à utilização
de empresa "de fachada", operada por empresários
ocultos, com o único objetivo de participar de
processos de contração com o poder público.

Esclarecer O prefeito de Imperatriz, Assis Ramos
(DEM), comentou na tarde de ontem, 3, em vídeo
divulgado nas redes, a Operação Recôndito, da Polícia
Federal, que aponta fraude na compra de refeições
para pacientes com Covid-19 pelo Município.

O democrata disse que confia no trabalho da PF, mas
que também confia muito na secretária de Saúde,
Mariana Jales.

"Eu sou o principal interessado em esclarecer esses
fatos", disse.

Site:

https://imirante.com/oestadoma/online/reader/2021/03/04
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PF faz mais uma operação no Maranhão
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A Polícia Federal deflagrou mais uma operação no
Maranhão. Essa foi a segunda em 24 horas no estado.
Na manhã de ontem, quarta-feira (3), a Operação
Recôndito foi deflagrada em Imperatriz, decorrente de
investigação policial que apura supostas fraudes em
procedimentos licitatórios e sobrepreço em contratos
públicos firmados pela Secretaria Municipal de Saúde
(Semus) de Imperatriz , no ano de 2020, com a
utilização de recursos públicos federais destinados ao
combate do novo Coronavírus. As investigações
tiveram início após monitoramento de licitações e
contratações públicas, desenvolvido no âmbito do
Ministério Público do Estado do Maranhão e
Ministério Público Federal, na cidade da região
Tocantina, com base em parecer técnico apontando
irregularidades no processo de seleção de empresas
para prestação de serviço.

Nas investigações, a Polícia Federal identificou
diversos indícios de fraude em processo de dispensa
de licitação que culminou com a contratação de
empresa de fachada, integrada por sócios "laranjas",
que foram beneficiados em contrato que tinha por
objeto o fornecimento de refeições para atender
demanda do Centro Municipal de Tratamento do
COVID-19.

Nesta fase, estão sendo mobilizados 25 policiais
federais para o cumprimento de sete mandados de
busca e apreensão no município de Imperatriz,
decorrentes de representação da Polícia Federal,
todos expedidos pela 1a Vara Federal Cível e Criminal
da SSJ de Imperatriz-MA. As medidas objetivam
angariar novos elementos de prova que permitam a
individualização de conduta dos envolvidos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de
associação criminosa (art. 288 do CP), fraude à
licitação (art. 90 da lei 8.666/93), corrupção ativa (art.
333 do CP) e corrupção passiva (art. 317 do CP),
dentre outras infrações penais.

A denominação Recôndito faz referência à utilização
de empresa "de fachada", operada por empresários
ocultos, com o único objetivo de participar de
processos de contração com o poder público.

A PF informa que para a execução do trabalho nesta
data foram adotadas todas as medidas de prevenção
ao contágio do Covid-19, visando a preservação da
saúde dos servidores e cidadãos envolvidos.

Operação em Pinheiro

A Operação denominada Estoque Zero, deflagrada na
última terça-feira (2), tambem teve como finalidade
desarticular grupo criminoso estruturado para
promover fraudes licitatórias e irregularidades
contratuais no âmbito do Município de Pinheiro,
envolvendo recursos públicos federais que seriam
utilizados no combate à pandemia da Covid-19.

Site:

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

21/oimparcial-36.305.orig.pdf

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/2021/oimparcial-36.305.orig.pdf
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/2021/oimparcial-36.305.orig.pdf
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MP e Defensoria Pública recomendam
suspensão de atividades não essenciais em

Imperatriz
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O Ministério Público do Maranhão (MPMA), o
Ministério Público Federal (MPF), o Ministério
Público do Trabalho (MPT) e a Defensoria Pública
Estadual (DPE) emitiram Recomendação nesta terça-
feira, 2, ao prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, para
que edite, no prazo de 72 horas, decreto para
suspender, inicialmente por 14 dias, todas as
atividades não essenciais na cidade.

O documento foi direcionado também aos titulares das
secretarias municipais de Saúde, Governo e à
Vig i lânc ia Sani tár ia .  O objet ivo é conter  a
disseminação do coronavírus e evitar o aumento de
casos de internação hospitalar.

A Recomendação é assinada pelo promotor de
justiça Thiago de Oliveira Costa Pires; pelos
procuradores da República Cecília Vieira Leitão e
Paulo Henrique Cardozo; pelo procurador-chefe do
MPT no Maranhão, Maurel Mamede Selares, pela
procuradora do Trabalho, Renata Soraya Océa; e pelo
defensor público estadual, Arthur Moura Costa.

As autoridades indicam ao Município de Imperatriz
que, após os 14 dias, reavalie o cenário e verifique a
necessidade de renovar a medida até que seja
demonstrada queda significativa dos números de
novas contaminações, internações e óbitos por Covid-
19. Também foi recomendado que sejam realizadas
fiscalizações, em conjunto com a Polícia Civil, Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiros, para o cumprimento
das medidas.

AUMENTO DOS CASOS

- Na Recomendação, as instituições destacam que já
foram contabilizados 10.631 casos de Covid em
Imperatriz e 448 óbitos. Em janeiro deste ano, foram
11 mortes e, em fevereiro, foram registrados 40 óbitos.
Segundo o boletim epidemiológico do Estado do
Maranhão, Imperatriz apresentou 602 novos casos de
coronavírus em janeiro e 1337 em fevereiro.

Além disso, o boletim epidemiológico atesta a
ocupação de 100% de leitos de UTI e de 100% de
ocupação de leitos clínicos no Hospital Macrorregional
Dra. Ruth Noleto e no Hospital Regional Materno

Infantil de Imperatriz. Restam apenas cinco leitos de
UTI na UPA São José. (CCOM-MPMA)
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Ouvidoria do MPMA é finalista de Concurso
de Boas Práticas - CONCEITO SOCIAL
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A Ouvidoria do Ministério Público do Maranhão, com
a inscrição do projeto "Mascote Audinho", está entre
os finalistas na categoria "Melhoria da gestão e das
entregas aos usuários de serviços públicos", do IV
Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de
Ouvidorias.

O concurso teve 75 inscrições, que foram avaliadas
por comissões compostas por três membros titulares.
Os avaliadores também julgaram as categorias:
fomento à participação e ao controle social em tempos
de pandemia, desenvolvimento de capacidade
institucional e tecnologia, segurança da informação e
proteção de dados pessoais.

MASCOTE

O mascote Audinho é uma idealização da atual gestão
da Ouvidoria do MPMA ,  que tem à frente a
procuradora Maria Luiza Ribeiro Martins, tendo em
vista a maior aproximação, através de um vínculo
"mais humanizado e afetivo", dos cidadãos com a
instituição.

Segundo a ouvidora, o uso do mascote ainda tem o
objet ivo de atrair  o públ ico i  nfanto- juveni l ,
incentivando o engajamento social. Para o melhor
alcance dessa finalidade, a imagem do mascote foi
criada para interagir de forma lúdica com o público.
"Esta atividade pedagógica capacita a população,
desde a mais tenra idade, como efetivos sujeitos de
direitos e sabedores de sua função na sociedade",
explicou Maria Luiza. O projeto ainda prevê a
utilização do Audinho em escolas públicas e privadas
para ajudar na divulgação das funções da Ouvidoria
entre os estudantes.



MPMA propõe ação para regularizar Portal
da Transparência em Paraibano
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Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Maranhão ajuizou, em 2 de
março, Ação Civil Pública, com pedido de liminar,
contra o Município de Paraibano, requerendo a
regular ização (gerenciamento e al imentação
adequada)  das  i n fo rmações  do  Por ta l  da
Transparência da Prefeitura, no prazo de 50 dias.
Assinou a manifestação ministerial o promotor de
justiça Carlos Allan da Costa Siqueira.

Em caso de desobediência, foi sugerido o pagamento
de multa diária de R$ 500 pelo gestor responsável
pela alimentação do portal, a ser revertida ao Fundo
Estadual de Proteção dos Direitos Difusos

A alimentação regular e o gerenciamento do Portal da
Transparência, em sítio eletrônico, são exigências da
L e i  C o m p l e m e n t a r  n . º  1 0 1 / 2 0 0 0  ( L e i  d e
Responsabilidade Fiscal) e da Lei n.º 12.527/2011 (Lei
de Acesso à Informação).

Após instaurar investigação sobre a situação do Portal
da Transparência da Prefeitura de Paraibano, com a
finalidade de apurar o cumprimento do princípio
constitucional da publicidade, relativa à transparência
na gestão financeiro-orçamentária, o MPMA solicitou
avaliação ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Em resposta, o TCE enviou relatório, no qual
constatou a existência das seguintes irregularidades:
ausência de relatórios de gestão fiscal; inexistência de
especi f icação dos procedimentos l ic i tatór ios
realizados, bem como dos casos de dispensa ou
inexigibilidade, com o número correspondente de cada
processo; ausência do número correspondente dos
processos de execução de despesas. A análise foi
realizada em 10 de fevereiro de 2020.

Diante disso, o relatório do TCE concluiu que houve
desrespeito às exigências elencadas pela Lei
Complementar nº 101/2000. Também foi apontado em
outro relatório do TCE o descumprimento, pelo
Município, de vários itens exigidos de publicidade e
transparência.

A análise, com data de 17 de agosto de 2020, verificou
irregularidades no histórico das informações que
deveriam constar no site. Sobre as despesas,
nenhuma das informações exigidas por lei integram o

portal municipal.

Além disso, muitos dados obrigatórios e necessários
ao exercício fiscalizatório (dos órgãos de controle e da
sociedade) simplesmente não constam.

Em razão  das  i l ega l i dades ,  f o i  exped ida
Recomendação para que o Município de Paraibano
promovesse a imediata regularização da situação do
Portal da Transparência da Prefeitura. A administração
municipal, por sua vez, não ofereceu resposta e não
regularizou as falhas no portal e nem justificou as
razões de não efetuar a obrigação.

Por este motivo, a Promotoria de Justiça de Paraibano
expediu ofício ao Centro de Apoio Operacional da
Probidade Administrativa (CAOp-ProAd) solicitando
análise no portal. Em resposta, foi enviado o check-list.
Nesta nova avaliação, datada de 15 de dezembro de
2020, foi atestado que, quanto ao serviço de
informação ao cidadão, a gestão descumpre todas as
exigências determinadas em lei.

Em relação à receita, o portal não informa as metas
bimestrais de arrecadação. Quanto às despesas,
apurou-se que o portal não informa: despesas com
diárias, com a motivação, período de afastamento, o
local do destino das diárias e a tabela ou relação dos
valores; a relação atualizada do ano da pesquisa dos
bens móveis, imóveis e serviços prestados; o histórico
de todas as informações exigidas e sua atualização
em tempo real. Além dessas, o relatório identificou
outras informações obrigatórias que não constam do
portal.

"Desta forma, é cristalino que a Prefeitura de
Paraibano não está alimentando adequadamente o
seu portal da transparência (sítio eletrônico), deixando
de fornecer as informações financeiro-orçamentárias,
além de outras vinculadas por lei, dificultando, assim,
o controle da legitimidade dos atos e decisões
administrativas do Poder Público pela sociedade e
pelos órgãos de controle", destacou, na ação, o
promotor de justiça.

O representante do MPMA enfatizou que a eventual
alegação de insuficiência orçamentária não pode servir
de argumento para o administrador público não
c u m p r i r  s u a s  o b r i g a ç õ e s  c o n s t i t u c i o n a i s ,
principalmente no caso em questão, em que o prazo
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legal e as provocações ministeriais (Recomendação e
ofícios) foram desatendidos, sendo, segundo o
promotor, patente a negligência do gestor público.

"Observa-se que a falta de transparência que impera
na situação em tela não é mera incompetência ou
desorganização administrativa. O que se evidencia no
caso é a transgressão reiterada e dolosa aos
pr incíp ios const i tuc ionais  da publ ic idade e
transparência, impossibilitando o controle do dinheiro
público, bem como facilitando outras ilegalidades",
ressaltou Carlos Allan Siqueira.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/03/mpma-

propoe-acao-para-regularizar.html

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/03/mpma-propoe-acao-para-regularizar.html
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/03/mpma-propoe-acao-para-regularizar.html


MPMA requer ao TCE suspensão de
processo licitatório em Bacuri/MA
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Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Maranhão ingressou, em 15
de fevereiro, junto ao Tribunal de Contas do Estado
(TCE-MA), com uma representação, com pedido de
liminar, para suspensão de processo licitatório, contra
o Município de Bacuri e o secretário municipal de
Administração e Finanças.

A suspensão requerida tem como objeto a licitação por
Tomadas de Preços número 13/2020, organizada pela
Prefeitura de Bacuri, para a contratação de empresa
especializada na construção e manutenção de poços
artesianos no município. O valor do contrato é de R$
1.195.908,91. A empresa vencedora foi a Canorte
Construções Ltda.

Para o titular da Promotoria de Justiça de Bacuri, Igor
Adriano Trinta Marques, há fortes indícios de que a
empresa em questão, que tem sede no Município de
Turiaçu, não possui o suporte para executar serviços
de tal envergadura.

"Além do mais, o proprietário da empresa Canorte,
Raimundo Adailson da Silva Cardoso, possui uma
extensa ficha em que figura como réu em ações em
âmbito criminal na Justiça Estadual, assim como
processos na esfera da Justiça Eleitoral e frente ao
Tribunal de Contas do Estado, quedando-se na
fumaça de irregularidades também na licitação",
acrescenta o membro do Ministério Público.

De acordo com a representação, o fato de a licitação
ter sido realizada durante a pandemia de Covid-19,
mesmo com a Recomendação da Controladoria Geral
da União para a não realização de certames
presenciais, priorizando-se a modelagem eletrônica,
pode ter ajudado a restringir a concorrência, uma vez
que, eventuais empresas interessadas podem ser
prejudicadas pelas restrições impostas pelo cenário de
crise vivenciado atualmente.

A licitação foi homologada em 25 de janeiro deste ano
pela Prefeitura de Bacuri.

O promotor de justiça citou trecho do documento
enviado pela CGU aos prefeitos e secretários
estaduais do Maranhão que considera que "a
marcação de sessões públicas in loco possivelmente
contribuirá com a redução de empresas participantes

e, consequentemente, ensejará restrições à ampla
compet i t iv idade, o que poderá redundar em
contratações não vantajosas para a Administração".

Além disso, foi observado que as sessões licitatórias
podem oferecer risco de contágio aos representantes
das empresas que se fizerem presentes, bem como
aos agentes de compras (membros de comissões de
licitação, pregoeiros e membros de equipes de apoio),
q u e  s ã o  f u n d a m e n t a i s  p a r a  o  a d e q u a d o
funcionamento dos órgãos públicos durante a crise.

Na Representação, a Promotoria de Justiça de Bacuri
ressaltou que a contratação contestada não possui
nenhuma relação com o enfrentamento ao avanço da
pandemia no Município. "Na atual situação de
pandemia, mostra-se, a princípio, completamente
inoportuna e desarrazoada a realização de qualquer
licitação não relacionada ao enfrentamento da
pandemia, ou que não seja de extrema necessidade,
especialmente se considerados aspectos como
necessidade, adequação e conveniência", destacou o
membro do Ministério Público.

Foi enfatizado, ainda, que, em análise de contratações
realizadas pela Secretaria Municipal de Administração
e Finanças de Bacuri, foi possível identificar certames
de licitação que afetam os princípios constitucionais de
legalidade e publicidade.

"Reitere-se que não houve ampla publicidade da
licitação em questão tampouco de tais documentos em
sítios oficiais da Prefeitura de Bacuri e do Tribunal de
Contas do MA, a justificar clara violação ao princípio
constitucional da publicidade", disse o membro do
Ministério Público.

Na Representação, a Promotoria de Bacuri requereu
ao TCE-MA a adoção de medidas visando orientar
Prefeituras e Câmaras Municipais de todo o Estado do
Maranhão a não realizarem sessões públicas de
julgamento de propostas, em procedimentos licitatórios
que demandem comparecimento de licitantes nas
dependências das Comissões Permanentes de
Licitação, a fim de que sejam priorizados atos e
procedimentos eletrônicos e/ou remotos, ressalvadas
situações de extrema necessidade, devidamente
justificadas ou ainda nos casos relacionados ao
enfrentamento da pandemia.
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A medida seria uma forma de prevenir eventuais
danos à saúde pública e especialmente à lisura de
procedimentos licitatórios, diante do cenário de
pandemia por Covid-19, e considerando que a
situação vista em Bacuri pode vir a ocorrer, também,
em outros municípios do Maranhão.

Site:

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/03/mpma-

requer-ao-tce-suspensao-de.html

http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/03/mpma-requer-ao-tce-suspensao-de.html
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/03/mpma-requer-ao-tce-suspensao-de.html


Medidas de Dino contra Covid-19
basicamente atingem bares e restaurantes

 

BLOG GILBERTO LEDA - NOTÍCIAS. Qui, 4 de Março de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

Foi de uma forma enviesada, é verdade, mas o
governador Flávio Dino (PCdoB) acabou sucumbindo
à vontade do Ministério Público e praticamente
atingiu apenas bares e restaurantes com suas
medidas restrit ivas anunciadas ontem (3) em
pronunciamento oficial.

Por dez dias, a partir de sexta-feira (5), o comércio só
poderá começar a funcionar a partir das 9h, com
fechamento obrigatório às 21h ( reveja ).

Ora, vejamos.

Os shopping centers só abrem a partir das 10h e
fecham às  22h .  Podem a jus ta r  o  ho rá r io
excepcionalmente - ou arcar com um prejuízo mínimo
ao fechar uma hora mais cedo.

Na Rua Grande, a mesma coisa: o comércio abre às
8h, mas fecha entre 18h e 19h. Pode-se promover um
ajuste e está tudo certo.

Nas escolas, nem há o que se falar. Já estão abrindo e
fechando de acordo com suas conveniências, em
virtude de novos casos de Covid-19.

Mas bares e restaurantes faturam muito à noite.
Muitos deles veem o movimento "bombar" mesmo é a
após as 22h. E entram pela madrugada.

Nos próximos dez dias, contudo, precisarão contentar-
se com o faturamento dos almoços executivos, ou de
um happy hour mais esticado, até as 21h.

E foi assim que Dino fez exatamente o que pretendia o
MP há semanas. Sem precisar de alarde.

Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/03/04/medidas-de-

dino-contra-covid-19-basicamente-atingem-bares-e-

restaurantes/
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MP pede suspensão de licitação de quase R$
2 milhões em Bacuri (Ministério Público-

MA)
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O Ministério Público do Maranhão ingressou, em 15
de fevereiro, junto ao Tribunal de Contas do Estado
(TCE-MA), com uma representação, com pedido de
liminar, contra o Município de Bacuri e o secretário
municipal de Administração e Finanças, para
suspensão de processo l icitatório .

A suspensão requerida tem como objeto a licitação por
Tomadas de Preços número 13/2020, organizada pela
Prefeitura de Bacuri, para a contratação de empresa
especializada na construção e manutenção de poços
artesianos no município. O valor do contrato é de R$
1.195.908,91. A empresa vencedora foi a Canorte
Construções Ltda.

Para o titular da Promotoria de Justiça de Bacuri, Igor
Adriano Trinta Marques, há fortes indícios de que a
empresa em questão, que tem sede no Município de
Turiaçu, não possui o suporte para executar serviços
de tal envergadura.

"Além do mais, o proprietário da empresa Canorte,
Raimundo Adailson da Silva Cardoso, possui uma
extensa ficha em que figura como réu em ações em
âmbito criminal na Justiça Estadual, assim como
processos na esfera da Justiça Eleitoral e frente ao
Tribunal de Contas do Estado, quedando-se na
fumaça de irregularidades também na licitação",
acrescenta o membro do Ministério Público.

De acordo com a representação, o fato de a licitação
ter sido realizada durante a pandemia de Covid-19,
mesmo com a Recomendação da Controladoria Geral
da União para a não realização de certames
presenciais, priorizando-se a modelagem eletrônica,
pode ter ajudado a restringir a concorrência, uma vez
que eventuais empresas interessadas podem ser
prejudicadas pelas restrições impostas pelo cenário de
crise vivenciado atualmente.

A licitação foi homologada em 25 de janeiro deste ano
pela Prefeitura de Bacuri.

O promotor de justiça citou trecho do documento
enviado pela CGU aos prefeitos e secretários
estaduais do Maranhão que considera que "a
marcação de sessões públicas in loco possivelmente

contribuirá com a redução de empresas participantes
e, consequentemente, ensejará restrições à ampla
compet i t iv idade, o que poderá redundar em
contratações não vantajosas para a Administração".

Além disso, foi observado que as sessões licitatórias
podem oferecer risco de contágio aos representantes
das empresas que se fizerem presentes, bem como
aos agentes de compras (membros de comissões de
licitação, pregoeiros e membros de equipes de apoio),
q u e  s ã o  f u n d a m e n t a i s  p a r a  o  a d e q u a d o
funcionamento dos órgãos públicos durante a crise.

SEM RELAÇÃO COM A PANDEMIA

Na Representação, a Promotoria de Justiça de Bacuri
ressaltou que a contratação contestada não possui
nenhuma relação com o enfrentamento ao avanço da
pandemia no Município. "Na atual situação de
pandemia, mostra-se, a princípio, completamente
inoportuna e desarrazoada a realização de qualquer
licitação não relacionada ao enfrentamento da
pandemia, ou que não seja de extrema necessidade,
especialmente se considerados aspectos como
necessidade, adequação e conveniência", destacou o
membro do Ministério Público.

Foi enfatizado, ainda, que, em análise de contratações
realizadas pela Secretaria Municipal de Administração
e Finanças de Bacuri, foi possível identificar certames
de licitação que afetam os princípios constitucionais de
legalidade e publicidade.

"Reitere-se que não houve ampla publicidade da
licitação em questão tampouco de tais documentos em
sítios oficiais da Prefeitura de Bacuri e do Tribunal de
Contas do MA, a justificar clara violação ao princípio
constitucional da publicidade", disse o membro do
Ministério Público.

AO TCE-MA

Na Representação, a Promotoria de Bacuri requereu
ao TCE-MA a adoção de medidas visando orientar
Prefeituras e Câmaras Municipais de todo o Estado do
Maranhão a não realizarem sessões públicas de
julgamento de propostas, em procedimentos licitatórios
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que demandem comparecimento de licitantes nas
dependências das Comissões Permanentes de
Licitação, a fim de que sejam priorizados atos e
procedimentos eletrônicos e/ou remotos. São
ressalvadas situações de extrema necessidade,
devidamente justif icadas ou ainda nos casos
relacionados ao enfrentamento da pandemia.

A medida seria uma forma de prevenir eventuais
danos à saúde pública e especialmente à lisura de
procedimentos licitatórios, diante do cenário de
pandemia por Covid-19, e considerando que a
situação vista em Bacuri pode vir a ocorrer, também,
em outros municípios do Maranhão.

Site: https://luiscardoso.com.br/ministerio-publico-

ma/2021/03/mp-pede-suspensao-de-licitacao-de-quase-r-

2-milhoes-em-bacuri/
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Promotoria pede suspensão de licitação
milionária da Prefeitura de Bacuri
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O Ministério Público do Maranhão ingressou, em 15
de fevereiro, junto ao Tribunal de Contas do Estado
(TCE-MA), com uma representação, com pedido de
liminar, contra o Município de Bacuri e o secretário
municipal de Administração e Finanças, para
suspensão de processo l icitatório .

A suspensão requerida tem como objeto a licitação por
Tomadas de Preços número 13/2020, organizada pela
Prefeitura de Bacuri, para a contratação de empresa
especializada na construção e manutenção de poços
artesianos no município. O valor do contrato é de R$
1.195.908,91. A empresa vencedora foi a Canorte
Construções Ltda.

Para o titular da Promotoria de Justiça de Bacuri, Igor
Adriano Trinta Marques, há fortes indícios de que a
empresa em questão, que tem sede no Município de
Turiaçu, não possui o suporte para executar serviços
de tal envergadura.

"Além do mais, o proprietário da empresa Canorte,
Raimundo Adailson da Silva Cardoso, possui uma
extensa ficha em que figura como réu em ações em
âmbito criminal na Justiça Estadual, assim como
processos na esfera da Justiça Eleitoral e frente ao
Tribunal de Contas do Estado, quedando-se na
fumaça de irregularidades também na licitação",
acrescenta o membro do Ministério Público.

De acordo com a representação, o fato de a licitação
ter sido realizada durante a pandemia de Covid-19,
mesmo com a Recomendação da Controladoria Geral
da União para a não realização de certames
presenciais, priorizando-se a modelagem eletrônica,
pode ter ajudado a restringir a concorrência, uma vez
que eventuais empresas interessadas podem ser
prejudicadas pelas restrições impostas pelo cenário de
crise vivenciado atualmente.

A licitação foi homologada em 25 de janeiro deste ano
pela Prefeitura de Bacuri.

O promotor de justiça citou trecho do documento
enviado pela CGU aos prefeitos e secretários
estaduais do Maranhão que considera que "a
marcação de sessões públicas in loco possivelmente
contribuirá com a redução de empresas participantes
e, consequentemente, ensejará restrições à ampla
compet i t iv idade, o que poderá redundar em

contratações não vantajosas para a Administração".

Além disso, foi observado que as sessões licitatórias
podem oferecer risco de contágio aos representantes
das empresas que se fizerem presentes, bem como
aos agentes de compras (membros de comissões de
licitação, pregoeiros e membros de equipes de apoio),
q u e  s ã o  f u n d a m e n t a i s  p a r a  o  a d e q u a d o
funcionamento dos órgãos públicos durante a crise.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
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César Pires cobra ações mais enérgicas do
governo para combater avanço do

coronavírus
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O deputado César Pires (PV) cobrou firmeza do
governador Flávio Dino (PCdoB) na tomada de
decisões para combater o avanço do coronavírus no
Maranhão. Para o parlamentar, o chefe do Executivo
tenta transferir suas responsabilidades ao reunir
dirigentes de outros poderes e prefeitos para decidir
sobre a adoção de medidas restritivas mais rigorosas
no estado.

"O governador lutou tanto para comprar vacina, mas
quando foi autorizado pelo Supremo não comprou
nenhuma. Sua contrapartida foi comprar seringas e
luvas, e gastar milhões em mídia para dizer o que fez.
Pediu o direito discricionário de tomar as atitudes que
quisesse e foi autorizado. Mas se acovardou e foi
preciso um juiz decretar lockdown para que ele
cumprisse", destacou César Pires.

Ele lembrou que, recentemente, Flávio Dino desistiu
de adotar medidas restritivas depois de tê-las
anunciado, devido à desaprovação de diversos setores
da população,  César  Pi res d isse que fa l ta
cientificidade e coragem política ao governador para
tomar as decisões que são de sua responsabilidade,
mas ele quer transferir aos demais gestores públicos.

"Fazem uma reunião para discutir o momento grave da
pandemia, mas não chamam quem tem base científica
e quem vivencia na prática a crise sanitária. Reúnem
os que já adotaram suas medidas de segurança, como
os tribunais de Justiça e de Contas, e o Ministério
Público. Mas não chamam o corpo científico para
apresentar a real situação da pandemia no Maranhão.
É um governo mambembe, cheio de fracos atores",
criticou César Pires.

Reprovação

Para o deputado, o governador adia a tomada de
decisões por covardia, por temer a reprovação
popular. Por isso, promove reuniões para dividir
responsabilidades. Paralelamente, como presidente do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o
secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, cobra
do governo federal decisões que o governo Flávio
Dino não teve a coragem de adotar no estado.

"A pandemia está crescendo. No interior do Maranhão,
falta testes para diagnóstico da doença, não há estudo
sobre a nova cepa por região, não há ajuda às
prefeituras e o risco de contaminação só aumenta.
Enquanto isso, o governador que desmontou hospitais
e desativou leitos não tem coragem de tomar atitude.
E as pessoas vão morrendo, vítimas do coronavírus. É
o governo da covardia", finalizou César Pires.

Site: http://www.al.ma.leg.br/../noticias/40830
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Francisco Nagib é investigado por realizar
licitações de R$ 32 milhões com caráter

eleitoreiro
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O ex-prefeito de Codó, Francisco Nagib, está na mira
do Ministério Público por supostamente realizar
licitações no valor de R$ 32 milhões com caráter
eleitoreiro.

O inquérito para apurar as denúncias foi instaurado
pelo titular da 1ª Promotoria de Justiça de Codó,
Carlos Augusto Soares.

Segundo o documento obtido pelo Blog do Neto
Ferreira , há indícios fortes de que Nagib teria
cometido abuso de poder político e econômico, usado
indevidamente a máquina administrativa e servidores
públicos, visando sua autopromoção, além de realizar
licitações no valor de R$ 32 milhões com caráter
eleitoreiro.

O processo investigatório iniciou a partir da Notícia de
Fato  SIMP 001479-259/2020 -  1ªPJC,  que
posteriormente foi convertida em Inquérito Civil para o
aprofundamento da apuração das irregularidades
citadas acima.

O promotor de Justiça encaminhou uma notificação
a Francisco Nagib para que apresente informações
sobre o fato.

Atualmente, o ex-prefeito de Codó ocupa a diretoria
geral do Departamento Estadual de Trânsito do
Maranhão (Detran).

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
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Alô alô Ministério Público! Irmã da
Secretária de Saúde, Mariana Jales foi

contratada para equipe da Atenção Básica!!!
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Rui Marisson

Em maio de 2020, Graziela Jales de Souza, irmã da
Secretária de Saúde, Mariana Jales, passou a fazer
parte da equipe da Atenção Básica, além do gordo
salário que ela já recebia,

passou a receber R$ 1.380,00 a mais.

Seria bom o Ministério Público dá uma

olhada nessa situação, tenho certeza que na cidade
não tem só ela de

fisioterapeuta.

Entramos em contato com o secretário adjunto de
comunicação e

perguntamos qual foi o embasamento legal pra essa
contratação, ele se limitou a

dizer, que não tinha conhecimento sobre isso!!!

Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/03/alo-alo-

ministerio-publico-irma-da.html
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MP cobra decreto mais rígido e barreiras em
Gurupi; Município tem 100 % das UTIs

ocupadas
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A 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi expediu nesta
terçafeira (2) uma recomendação para que a prefeita
da cidade, Josi Nunes (Pros), proceda, imediatamente,
à edição de novo decreto estabelecendo medidas mais
rígidas quanto ao isolamento social, e avalie a
possibilidade da decretação de toque de recolher,
além da implantação de barreiras sanitárias nas
entradas e saídas da cidade e ampliação de leitos
clínicos Covid-19 na Unidade de Pronto Atendimento
24h.

O promotor de Justiça Marcelo Lima Nunes cita o
número crescente de casos de Covid- 19 confirmados
do Município e o colapso na rede pública de saúde,
tendo em vista que Gurupi é referência em saúde para
a região sul do Estado. Mais de 50% dos leitos
ocupados são de residentes no município.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os 20 leitos
de UTI do Hospital Regional de Gurupi encontram-se
totalmente ocupados e restam apenas dois leitos
cl ínicos dos 10 existentes para a Covid-19.
"Atualmente, Gurupi conta com 398 pacientes em
tratamento, dos quais 69 casos foram confirmados
nesta terçafeira, segundo o boletim epidemiológico.

Dentre estes, muitos poderão evoluir de sintomas
leves para moderados/ graves e irão necessitar de
internação em leitos clínicos e de UTI, cujas vagas já
se esgotaram", reforçou o promotor de Justiça.
Conforme Marcelo Lima, é notório que o índice de
isolamento social não está sendo satisfatório, podendo
ser percebido pela aglomeração de pessoas em
espaços públicos como praças e estabelecimentos
privados, a exemplo de bares e similares.

A Promotoria requer que o Município adote medidas
efetivas de fiscalização para garantir o cumprimento
das normas quanto à proibição de circulação de
pessoas, inclusive, sem máscara, e restrição de
atividades não essenciais que, pela atividade causem
aglomeração; implemente ações educativas junto à
sociedade; e que advirta os moradores, empresários e
demais pessoas de que a inobservância dos cidadãos
poderá ocasionar responsabilização por crime contra a
saúde pública. (Com Informações do MP-TO)
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