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Presidente Dutra deve instituir Serviço de
Acolhimento Institucional
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Atendendo ao pedido da 2a Promotoria de Justiça de
Presidente Dutra, feito em Ação Civil Pública
protocolada em 14 de julho de 2020, a Justiça
determinou, em 24 de fevereiro deste ano, medida
liminar que dá prazo de 15 dias úteis para que o
Município elabore um plano de estruturação para o
func ionamento  do  Serv iço  de  Aco lh imento
Institucional. Em até 60 dias úteis o serviço deverá
estar definitivamente implementado.

O serviço tem como objetivo fornecer alternativa de
moradia provisória para crianças e adolescentes com
direitos violados. O acolhimento institucional consiste
em manter o menor em "abrigo" ou "casa-lar"
especialmente preparados para atender crianças e
adolescentes e com assistência multidisciplinar. No
período, que em geral é de até 18 meses, devem ser
garantidos direitos como alimentação, moradia,
vestuário, higiene, segurança, saúde e educação, em
um ambiente o mais similar possível ao familiar.

Legalmente instituído em Presidente Dutra, pela lei
municipal n° 575, de 2017, o serviço nunca entrou em
efetivo funcionamento. De acordo com a apuração do
Ministério Público, um prédio chegou a ser alugado,
entre os anos de 2017 e 2019, em aparente situação
de abandono e sempre fechado. Também foi realizado
um procedimento licitatório para fornecimento de
móveis e utensílios domésticos que serviriam ao
funcionamento do abrigo.

A Prefeitura tem alegado que falta pessoal e recursos
para o funcionamento do serviço. No entendimento do
promotor de justiça Wlademir Soares de Oliveira,
autor da Ação, no entanto, os argumentos não são
válidos. Em 2018, foi realizado um concurso público
para o preenchimento de cargos efetivos na
administração municipal, que deveria atender às
necessidades do abrigo. Mais de um ano após a
homologação e tendo sido real izadas várias
nomeações, a alegada necessidade de pessoal
persiste.

Quanto às supostas dificuldades financeiras, a própria
lei municipal que instituiu o serviço previu as
adequações orçamentárias e receitas necessárias ao
seu funcionamento. Os recursos deveriam vir de
dotações próprias do Município ou de convênios
firmados entre entes federados. Em caso de
necessidade, poderia haver suplementações do Fundo

Municipal de Infância e Adolescência e do Fundo
Municipal de Assistência Social.

Para o promotor Wlademir de Oliveira, com a "inércia
do Município em executar a política pública de
acolhimento institucional, há grave violação aos
direitos de crianças e adolescentes que necessitam do
serviço, bem como patente descumprimento da lei".
Em caso de descumprimento da liminar, ficou
estabelecida multa diária de R$ 5 mil. (CCOM-MPMA)
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Deputado denuncia Flávio Dino ao MP por
retenção de vacinas dos municípios
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O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB)
denunciou nesta sexta-feira (5), ao Ministério Público
do Maranhão (MPMA), a decisão do governador Flávio
Dino (PCdoB) de suspender doses de vacinas
destinadas à imunização contra à Co-vid-19 aos
municípios que não comprovarem 60% de doses
aplicadas na população. A decisão é mais uma das
regras adotadas pelo governo do estado através do
decreto 36.531/2021 que estabelece novas medidas
de combate ao coronavírus. Segundo o parlamentar,
os municípios não podem ser penalizados com
inconsistências referentes ao número exato de
imunizantes, ainda mais em um período tão delicado
da pandemia.

"No pior momento da pandemia, Flávio Dino confisca
vacinas e não repassa aos municípios. Como se já
não bastasse as medidas ineficazes tomadas pelo
Governador Flávio Dino, agora, o governo do estado
não irá repassar as doses da vacina contra o
coronavírus aos municípios que não estão atualizando
os dados de aplicação. Ao invés de propor auxílios aos
municípios, Flávio Dino retém vacinas e chantageia
prefeitos. Diante disso, iremos acionar o Ministério
Público do Estado e se for preciso, iremos à justiça
para garantir a distribuição de doses para todos os
maranhenses.

Ao fazer isso, Flávio Dino só pensa em sua projeção
nacional para as eleições de 2022 e esquece que há
milhões de maranhenses que precisam ser vacinados.
O governo do estado tem a obrigação de auxiliar os
municípios nesse período tão delicado que estamos
passando. As vacinas não pertecem a Flávio Dino,
vieram do governo federal para serem distribuídas e é
obrigação do Governo fazer isso para que as vacinas
cheguem a todos os maranhenses!" disse o deputado
Wellington.

Site: http://www.jornalodebate.com.br/

http://www.jornalodebate.com.br/


PREFEITA DE BOM JARDIM FAZ
VISITA INSTITUCIONAL AO MPMA EM

SÃO LUÍS
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O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
recebeu, na manhã da última segunda-feira, 1º, a visita
institucional da prefeita de Bom Jardim, Cristiane
Varão, na sede do Ministério Público do Maranhão,
em São Luís.

Ela agradeceu a receptividade do chefe do MPMA e a
disposição em manter o diálogo institucional. "Viemos
para mostrar o nosso interesse em trabalhar com o
Ministério Público, haja vista que esse órgão tem
atuado com muita transparência para promover o
desenvolvimento do Maranhão. Também reafirmamos
nosso comprometimento com a administração
pública".

Na avaliação de Eduardo Nicolau, a possibilidade de
manter um diálogo aberto e voltado para os interesses
públicos deve nortear o relacionamento com os
gestores. "Agradecemos a visita e nos colocamos à
disposição para colaborar com os prefeitos.Redação:
(CCOM-MPMA)

Site:

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=n

av/single&topico=16973

http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=nav/single&topico=16973
http://www.agorasantaines.com.br/index.php?topicos=nav/single&topico=16973


Festa clandestina em chácara é interditada
durante Operação Harpócrates
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Assessoria

Mais uma fase da Operação Harpócrates resultou na
interdição de uma festa clandestina, que estava sendo
realizada em uma chácara na Estrada da Maioba. De
acordo com o promotor de justiça  Cláudio
Guimarães, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Controle Externo da Atividade Policial de São Luís,
foram apreendidos aparelhagem de som, bebidas e
todos os demais objetos utilizados no evento.

"Nós fiscalizados os bairros do Olho D'água, Araçagi,
Raposa, Ponta do Farol, Ponta d'Areia, Península,
Turu e Avenida Litorânea dando cumprimento ao
Decreto Governamental que proíbe a realização de
festas e eventos para impedir aglomerações", explicou
Cláudio Guimarães.

Também participaram da Operação o promotor de
justiça Reinaldo Campos Castro Júnior, da Comarca
de Raposa, os Delegados Paulo Artur e Walter
Vanderlei e o Coronel Donge, da Policia Militar.

Site: https://www.ma10.com.br/2021/03/08/festa-

clandestina-em-chacara-e-interditada-durante-operacao-

harpocrates/

https://www.ma10.com.br/2021/03/08/festa-clandestina-em-chacara-e-interditada-durante-operacao-harpocrates/
https://www.ma10.com.br/2021/03/08/festa-clandestina-em-chacara-e-interditada-durante-operacao-harpocrates/
https://www.ma10.com.br/2021/03/08/festa-clandestina-em-chacara-e-interditada-durante-operacao-harpocrates/


Festa clandestina em chácara é interditada na
Grande Ilha
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Mais uma fase da Operação Harpócrates foi realizada
na Grande I lha, no f im de semana. A ação,
coordenada pelo Ministério Público do Maranhão, em
parceria com as Polícias Civil e Militar, resultou na
interdição de uma festa clandestina, que estava sendo
realizada em uma chácara na Estrada da Maioba.

De acordo com o promotor de justiça Cláudio
Guimarães, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Controle Externo da Atividade Policial de São Luís,
foram apreendidos aparelhagem de som, bebidas e
todos os demais objetos utilizados no evento.

Nós fiscalizados os bairros do Olho D água, Araçagi,
Raposa, Ponta do Farol, Ponta d Areia, Península,
Turu e Avenida Litorânea dando cumprimento ao
Decreto Governamental que proíbe a realização de
festas e eventos para impedir aglomerações , explicou
Cláudio Guimarães.

Também participaram da Operação o promotor de
justiça Reinaldo Campos Castro Júnior, da Comarca
de Raposa, os Delegados Paulo Artur e Walter
Vanderlei e o Coronel Donge, da Policia Militar.

Site: http://www.suacidade.com/noticias/cidades/festa-

clandestina-em-chacara-e-interditada-na-grande-ilha

http://www.suacidade.com/noticias/cidades/festa-clandestina-em-chacara-e-interditada-na-grande-ilha
http://www.suacidade.com/noticias/cidades/festa-clandestina-em-chacara-e-interditada-na-grande-ilha


Presidente Dutra - Município deverá instituir
Família Acolhedora em 60 dias úteis
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John Cutrim

Uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério
Público do Maranhão, em 8 de abril de 2020, levou a
justiça determinar prazo de 60 dias úteis para que a
Prefeitura de Presidente Dutra implemente o Serviço
de Acolhimento em Família Acolhedora. Em 15 dias
úteis o Município deverá apresentar um plano de
estruturação para funcionamento do serviço.

Parte da polít ica de atendimento à criança e
adolescente, com o objetivo de propiciar o acolhimento
familiar de menores de 18 anos afastados da família
de origem por decisão judicial, em situação de
vulnerabilidade social ou por violação de direitos, o
serviço foi formalmente criado em Presidente Dutra em
2017.

No entanto, a apuração realizada pela 2ª Promotoria
de Justiça de Presidente Dutra encontrou uma série de
problemas. Um deles é que o serviço não conta com
uma equipe de profissionais própria, dependendo do
apoio dos servidores do Creas - Centro de Referência
Especializado de Assistência Social. Também não há
um plano de divulgação do serviço, o que dificulta a
adesão de novas famílias.

Um link para cadastro das famílias interessadas
deveria estar disponível no site da Prefeitura. Além
disso, foi verificado que algumas famílias recebem
crianças sem estar com seu cadastro concluído e sem
apresentar todos os documentos exigidos na
legislação municipal.

O Ministério Público também identificou que muitas
famílias aderem ao programa quando, na verdade, têm
interesse na adoção de crianças. Outro problema é
que, por vezes, os repasses financeiros às famílias
não são feitos de forma constante e no patamar
definido por lei, que é de um salário mínimo.

Essas e outras irregularidades foram tema de
Recomendação expedida ao prefeito e à secretária de
Assistência Social de Presidente Dutra. No entanto,
passados mais de seis meses os problemas não foram
sanados.

"A execução da política pública de acolhimento familiar
ex ige atuação dedicada e in tensa de seus
profissionais para seleção, avaliação, capacitação e

acompanhamento das famí l ias acolhedoras,
divulgação do programa, acompanhamento das
famílias de origem e busca por serviços essenciais aos
menores acolhidos, o que é praticamente impossível
de ser realizado sem uma equipe técnica exclusiva",
avalia o promotor de justiça Wlademir Soares de
Oliveira.

Em caso de descumprimento da decisão judicial, foi
estabelecida multa diária de R$ 5 mil.

Site: https://johncutrim.com.br/presidente-dutra-

municipio-devera-instituir-familia-acolhedora-em-60-

dias-uteis/

https://johncutrim.com.br/presidente-dutra-municipio-devera-instituir-familia-acolhedora-em-60-dias-uteis/
https://johncutrim.com.br/presidente-dutra-municipio-devera-instituir-familia-acolhedora-em-60-dias-uteis/
https://johncutrim.com.br/presidente-dutra-municipio-devera-instituir-familia-acolhedora-em-60-dias-uteis/


Operação acaba com festa clandestina em
Chácara na estrada da Maioba
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Foi realizada, na noite desta sexta-feira, 5, e
madrugada de sábado, 6, na Grande Ilha, mais uma
fase da Operação Harpócrates. A ação, coordenada
pelo Ministério Público do Maranhão, em parceria
com as Polícias Civil e Militar, resultou na interdição de
uma festa clandestina, que estava sendo realizada em
uma chácara na Estrada da Maioba.

De acordo com o promotor de justiça Cláudio
Guimarães, titular da 2ª Promotoria de Justiça de
Controle Externo da Atividade Policial de São Luís,
foram apreendidos aparelhagem de som, bebidas e
todos os demais objetos utilizados no evento.

"Nós fiscalizados os bairros do Olho D'água, Araçagi,
Raposa, Ponta do Farol, Ponta d'Areia, Península,
Turu e Avenida Litorânea dando cumprimento ao
Decreto Governamental que proíbe a realização de
festas e eventos para impedir aglomerações", explicou
Cláudio Guimarães.

Também participaram da Operação o promotor de
justiça Reinaldo Campos Castro Júnior, da Comarca
de Raposa, os Delegados Paulo Artur e Walter
Vanderlei e o Coronel Donge, da Policia Militar.

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

Site:

http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/03/operacao-

acaba-com-festa-clandestina-em-chacara-na-estrada-da-

maioba/

http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/03/operacao-acaba-com-festa-clandestina-em-chacara-na-estrada-da-maioba/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/03/operacao-acaba-com-festa-clandestina-em-chacara-na-estrada-da-maioba/
http://www.netoferreira.com.br/poder/2021/03/operacao-acaba-com-festa-clandestina-em-chacara-na-estrada-da-maioba/

