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Município, prefeito e mais cinco são alvos de
ação por ato de improbidade
Devido a irregularidades em processo licitatório, o
Ministério Público do Maranhão propôs, em 5 de
maio, Ação Civil por ato de improbidade
administrativa contra o Município de Buriti Bravo, o
prefeito Cid Pereira da Costa, o pregoeiro Carlos
Alarico Francisco Duarte, a secretária municipal de
Finanças Vera Maria Oliveira da Costa, a presidente
da Comissão Permanente de Licitação, Milena Vieira
de Sousa Silva, a empresa Jamaico P. dos Santos-ME
e o empresário Jamaico Pereira dos Santos. Assinou a
manifestação ministerial o promotor de justiça
Gustavo Pereira Silva, da Comarca de Buriti Bravo.
Após investigação, o MPMA encontrou irregularidades
na licitação, modalidade Pregão Presencial, que teve
como objetivo a contratação de empresa para o
fornecimento de combustível (diesel), destinado às
secretarias municipais no ano de 2017, com valor
estimado em R$ 322.200,00. Foi vencedora do
certame a empresa Jamaico P. dos Santos-ME, com o
valor de R$ 310.500,00.
IRREGULARIDADES Na análise do processo
licitatório, realizada pela Assessoria Técnica da
Procuradoria Geral de Justiça, foram encontradas
muitas irregularidades referentes ao procedimento
licitatório, entre as quais: ausência de justificativa da
necessidade de aquisição para as quantidades
estimadas; limitação da pesquisa de preços à cotação
de três fornecedores, em desacordo com as
orientações do Tribunal de Contas da União, o qual
entende que a pesquisa deve ser baseada também em
outras fontes de consulta como os valores de
licitações de outros órgão públicos, valores registrados
em atas de registro de preços, valores da Agência
Nacional de Petróleo (no caso de combustível), entre
outras; ausência de informação do saldo da dotação
orçamentária.
Quanto ao edital, foi verificada a frustração da ampla
divulgação do documento e foram verificadas
ilegalidades que limitaram o número de concorrentes
na licitação, como exigência de que as empresas
participantes fossem cadastradas na Prefeitura de
Buriti Bravo; desconsideração de propostas
apresentadas por via postal; limitação de consulta e
recebimento do edital do pregão ao prédio da sala da
CPL localizada no município de Buriti Bravo; além da
inexistência de comprovante de publicação do aviso
do edital na internet.

Também foram constatadas a inexistência de prova de
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, da
empresa vencedora do certame e a inexistência no
processo do ato designando o pregoeiro e a equipe de
apoio.
O promotor de justiça Gustavo Pereira Silva afirmou,
no documento, que a licitação deve observar os
princípios elencados na Lei nº 8.666/93 (Lei de
Licitações) e que a desconsideração de tais princípios
(legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade
entre os concorrentes, publicidade, probidade etc.),
implica frustração do procedimento licitatório e,
consequentemente, na caracterização de ato de
improbidade.
"Ao serem realizadas licitações, o objetivo principal é
garantir a imparcialidade da administração pública,
bem como o melhor atendimento ao interesse público
e a igualdade de oportunidade de se contratar com o
Poder Público.
Para tanto, existe uma gama de exigências na Lei de
Licitações, que o administrador deve observar quando
da sua realização".
PEDIDOS A Promotoria de Justiça de Buriti Bravo
requereu a condenação dos envolvidos por ato de
improbidade administrativa, conforme a Lei nº.
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), com a
aplicação das seguintes sanções: ressarcimento
integral do dano, referente ao valor firmado no contrato
com a empresa Jamaico P. dos Santos-ME; perda da
função pública; suspensão dos direitos políticos;
pagamento de multa civil; proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário.
Quanto aos requeridos que não exercem a função
pública foi requerida a aplicação de todas as sanções
aplicadas aos agentes públicos, desde que
compatíveis, inclusive no que se refere ao
ressarcimento e multas.
À empresa que seja aplicada as penas de perda dos
bens, direitos ou valores recebidos em decorrência do
contrato firmado com o Poder Municipal; proibição de
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receber incentivos, subsídios, subvenções, doações
ou empréstimos de órgãos ou entidades e de
instituições financeiras públicas ou controladas pelo
poder público, pelo prazo mínimo de um e máximo de
cinco anos.
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Fiema media nova reunião entre Comitê de
Limpeza e empresários sobre destinação de
resíduos sólidos
A Federação das Indústrias do Estado do Maranhão
(Fiema) promoveu, nessa quinta-feira (6), uma
segunda reunião com o presidente do Comitê Gestor
de Limpeza Urbana de São Luís, Joabson Costa, a fim
de esclarecer dúvidas dos empresários industriais
relacionadas à suspensão da coleta de resíduos
sólidos pelas empresas que geram mais de 200 litros
de lixo por dia. A entidade empresarial cobra, mais
uma vez, do órgão, um direcionamento para solucionar
o problema do descarte dos resíduos gerados pelas
empresas que foram notificadas pela Justiça e que
não têm seus rejeitos recolhidos pela Prefeitura de
São Luís desde fevereiro deste ano.

ações da prefeitura frente a essa realidade. Essa
cartilha deverá ser disponibilizada no prazo de 15 dias.

Além do superintendente da Fiema, César Augusto
Miranda, participaram da reunião os membros do
Conselho Temático de Meio Ambiente da Federação.
A suspensão da coleta de resíduos inclui empresas de
construção civil, hotéis, bares, restaurantes, shoppings
centers, centros comerciais, entre outros, ficando,
assim, a responsabilidade do descarte e da coleta
desse material pelas próprias empresas, e não mais
pelo setor público. Para a presidente do Sindicato da
Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do
Estado do Maranhão (Sindirepa), Leonor de Carvalho,
a Prefeitura deveria orientar os empresários quanto a
destinação correta desses resíduos para a geração de
renda. "O empresário precisa se conscientizar que
aquele resíduo gerado por ele pode garantir um
retorno financeiro para a sua empresa", frisou.
A interrupção do recolhimento do lixo é uma decisão
judicial referente ao descumprimento do Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) pela Prefeitura de São
Luís, firmado entre o Ministério Público e o
município, cuja obrigação é a elaboração do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
"Precisamos de um período para que as empresas
possam se adequar ao cumprimento da decisão
judicial e possam analisar o Plano de Gestão
Integrada dos Resíduos Sólidos (Lei 14.026/2020)
apresentado pela Prefeitura de São Luís", destacou o
presidente do Sindicato das Indústrias da Construção
Civil do Estado do Maranhão (Sinduscon-MA), Fábio
Nahuz. Segundo Joabson, está sendo preparada uma
cartilha com os direcionamentos necessários para
orientar como as empresas devem se regularizar e as
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Soldado que matou PM no Piauí é expulso
da Polícia Militar do Maranhão
O soldado Francisco Ribeiro dos Santos Filho,
acusado de matar o cabo da PM do Piauí Samuel de
Sousa Borges, foi expulso da Polícia Militar do
Maranhão. A decisão foi publicada no Diário Oficial no
último dia 30 de abril, após assinatura do secretário de
Segurança Pública, Jefferson Portela. No dia 1º de
fevereiro de 2019, o ex-soldado assassinou Samuel de
Sousa durante uma discussão de trânsito, na zona
leste de Teresina. O crime foi presenciado pelo filho da
vítima, uma criança de 8 anos,com pelo menos três
tiros e morreu no local. Francisco Ribeiro dos Santos
Filho era lotado no 11º Batalhão de Timon. As
investigações apontaram, ainda, que a arma do policial
já havia sido usada em outros crimes ocorridos em
2018. No primeiro, em agosto, uma pessoa foi morta.
Já em dezembro foi registrado um duplo homicídio. Os
dois casos foram na capital piauiense, onde o exmilitar já responde por homicídios na justiça. Com a
expulsão, ele deixa o presídio militar do Maranhão,
onde estava custodiado, e deverá ser transferido para
o estado do Piauí. (AR)
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Cinco policiais militares excluídos da
corporação
Cinco policiais militares foram excluídos, este ano, da
Polícia Militar do Maranhão, acusados de cometerem
diversos tipos de crimes. Um deles foi o soldado
Francisco Ribeiro dos Santos Filho, acusado de ter
assassinado a tiros o cabo da Polícia Militar do Piauí,
Samuel de Sousa Borges, de 30 anos, no dia 1º de
fevereiro de 2019, nas proximidades de uma escola,
localizada no bairro Jóquei, zona leste da capital
piauiense.

Francisco Filho atirou pelo menos 3 vezes contra
Samuel Borges, que morreu no local.

A vítima foi morta na frente do filho, menor de idade.

Ele foi preso no dia 18 de agosto de 2016, acusado de
assalto. Em poder dele, foram apreendidos um veículo
Gol preto, armas de fogo, munições e uma quantia de
R$ 300 mil.

Francisco Filho era lotado no 11º Batalhão de Polícia
Militar de Timon e a decisão pela exclusão do soldado
"a bem da disciplina" das fileiras da corporação, foi
assinada pelo secretário de Segurança Pública,
Jefferson Portela, no dia 26 de abril, deste ano, e
publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 30
de abril.

Outros excluídos No Diário Oficial do Estado datado
no dia 30 de abril deste ano, consta a exclusão de
mais quatro policiais militares.
Um deles é do soldado Valdemir Bispo Silva, lotado
em Santa Inês.

Durante audiência realizada no dia 9 de outubro de
2019, o juiz Antônio Reis de Jesus Nollêto, da 1ª Vara
do Tribunal Popular do Júri da capital piauiense,
decidiu que o soldado fosse julgado pelo corpo de
jurados e deveria ficar preso na unidade prisional do
estado do Piauí.
A Polícia descobriu que, da arma do soldado
Francisco Filho, também partiram os tiros que
mataram outras três pessoas. No mês de dezembro de
2018 ocorreu um duplo homicídio nas proximidades do
parque Zoobotânico, na zona leste de Teresina, no
Piauí. Em agosto de 2018, uma outra pessoa também
foi assassinada em uma praça do bairro Pedra Mole,
localizada naquela cidade. Nos dois crimes, os tiros
partiram da arma do policial do Maranhão.
A polícia informou que o cabo Samuel Borges foi
assassinado na frente do filho, no dia 1º de fevereiro
de 2019, na zona leste de Teresina, e o crime teria
sido motivo por uma briga no trânsito.
Segundo a polícia, os dois policiais militares que
estavam em motocicletas, começaram a discutir no
trânsito na Avenida Presidente Kennedy, em Teresina.
Francisco Filho passou a perseguir Samuel, que
estava na moto na companhia do filho, de 8 anos. O
cabo Samuel Borges parou na Avenida Senador
Cândido Ferraz para informar que era policial e
encerrar a discussão. Ao virar as costas, o soldado
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Câmara cria Semana Escolar de Combate à
Violência contra a Mulher
Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
A Câmara aprovou na noite desta quinta-feira o projeto
de lei que institui a Semana Escolar de Combate à
Violência contra a Mulher, que será realizada nas
instituições de ensino públicos e privadas. O texto
sofreu alterações e vai retornar ao Senado.
De acordo com o substitutivo aprovado, a Semana
Escolar de Combate à Violência contra a Mulher
será realizada anualmente em março nas instituições
de educação básica.
Entre os objetivos do projeto estão o de contribuir para
o conhecimento da Lei Maria da Penha; estimular a
reflexão crítica entre estudantes, profissionais da
educação e comunidade escolar sobre a prevenção e
o combate à violência contra a mulher; e abordar os
mecanismos de assistência à mulher em situação de
violência doméstica e familiar, as medidas protetivas e
os meios para o registro de denúncias.
Fonte: Agência Brasil
O Portal em Movimento, no ar desde 21 de abril de
2008.
© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.
Site: https://grajaudefato.com.br/politica/camara-criasemana-escolar-de-combate-a-violencia-contra-amulher/
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Fazendeiros são multados por pulverização
de agrotóxicos que atingiu criança no
Maranhão
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)
confirmou a atividade de pulverização aérea das
fazendas São Bernardo, Belém e Brejão, no
município de Buriti , distante 327 km de São Luís ,
que estariam atingindo a população das comunidades
Araçá e Caranca, de acordo denúncias dos
moradores. Na ocasião, as equipes da Secretaria e do
Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) identificaram que
os fazendeiros não possuíam licenciamento
ambiental da atividade de pulverização aérea, o que
motivou embargo da atividade e também auto de
notificação e infração no valor de 273 mil reais.
O pequeno André Lucas foi atingido pelo produto
químico e sofreu queimaduras em várias partes do
corpo (Foto: Divulgação)
No mês de abril, a pulverização irregular de agrotóxico
atingiu André Lucas de Oliveira Lima, uma criança de
sete anos, que teve queimaduras por todo o corpo. A
contaminação ocorreu quando um avião despejou uma
quantidade de herbicida sobre as casas e roças da
localidade.
Leia Mais: Avião pulveriza agrotóxico sobre
comunidade e atinge moradores no interior do
Maranhão
Moradores relataram sintomas provocados pela
pulverização irregular, como tontura, dor de cabeça,
ânsia de vômito, entre outros.
A investigação continuou em visita à sede da empresa
envolvida para coleta de amostras de agrotóxicos e
apreensão de documentos que serão utilizados na
continuidade da apuração de ocorrência de crimes
ambientais.
A família de fazendeiros envolvidas no caso é
composta por produtores tradicionais na cultura do
algodão no Mato Grosso do Sul, que desde 2003
investe no plantio de soja no município de Buriti , na
mesoregião leste do Maranhão .

agrotóxicos até desmatamento ilegal e tentativas de
apropriação de áreas de comunidade quilombola e
extrativista.
Providências
Desde o dia 03, equipes do Governo do Maranhão se
reúnem com a comunidade e representantes públicos
locais para discutir soluções para o problema
apresentado. De acordo com o superintendente de
Proteção e Defesa de Direitos Humanos da
Sedihpop, Vitor Hugo Moraes, foram constatadas
demandas em relação à segurança, regularização
fundiária, segurança alimentar, saúde e meio
ambiente. Diante disso, de forma emergencial,
articulou-se a presença de equipes da SEMA e da
SES para apurar as denúncias e garantir atendimento.
A SES esteve em campo com uma equipe de três
médicos, destes, dois infectologista, que estão
trabalhando no diagnóstico dos pacientes que alegam
problemas de pele causados pela pulverização ilegal
dos produtores de soja da região. Foram realizadas 23
consultas, que irão compor o relatório da saúde sobre
a situação sanitária das comunidades. A atividade foi
um atendimento inicial para avaliar infecção aguda e
situação emergenciais.
Toda a articulação do Estado resultará na elaboração
de um relatório em que serão consolidados os
diagnósticos e encaminhamentos a curto, médio e
longo prazo aos diversos órgãos envolvidos no
processo para que sejam tomadas as providências
cabíveis.
Site:
https://jornalpequeno.com.br/2021/05/07/fazendeirossao-multados-por-pulverizacao-de-agrotoxicos-queatingiu-crianca-no-maranhao/

Em consulta online, constam mais de 250 registros
envolvendo o nome da Fazenda São Bernardo, que
vão desde as denúncias por pulverização de
1

O IMPARCIAL ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 7 de Maio de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Agrotóxicos são lançados de avião sobre
comunidade em Buriti
Da redação

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA)
confirmou a atividade de despejo irregular de
agrotóxicos por meio de aviões na zona rural de Buriti,
no Maranhão. Moradores de dois povoados afirmam
que um dos aviões jogou o veneno por três dias
seguidos em uma comunidade, o que teria provocado
intoxicação em pelo menos nove pessoas.
Na comunidade, cerca de 100 pessoas vivem de
agricultura familiar. Um menino de oito anos estava na
porta de casa na hora quando um avião passou. Ele
diz que sentiu gotículas caírem no corpo e, logo
depois, as coceiras e as bolhas começaram a
aparecer. Os moradores também relatam sintomas
como vômito, diarreia e febre. Ninguém procurou
hospital por medo da pandemia da Covid-19.
A Secretaria de Meio Ambiente já identificou o
produtor de soja Gabriel Introvini, que contratou voos
agrícolas no período investigado. Ele foi multado em
R$ 273 mil por "atividade potencialmente poluente,
pulverização na lavoura com uso de aeronave, sem
licença da autoridade competente".
Nesta quinta-feira (6), uma decisão da Justiça também
proibiu o produtor de fazer novas aplicações aéreas de
agrotóxico na região. Se a aplicação for terrestre,
precisa ser feita com 1 km de distância das
comunidades rurais. Ele também foi obrigado a pagar
as despesas médicas da comunidade, por um mês.
Gabriel nega que tenha aplicado agrotóxico na lavoura
nos dias em que as comunidades foram atingidas, mas
confirmou o uso de avião.
A Secretaria Estadual de Saúde enviou médicos
infectologistas com apoio da Fiocruz às comunidades
e técnicos do Ministério da Saúde estão no local para
examinar os atingidos. A água da região foi coletada
para análise. O Ministério Público também pediu à
Polícia Civil a abertura de um inquérito para apurar se
houve crime ambiental.
Site:
https://oimparcial.com.br/cidades/2021/05/agrotoxicossao-lancados-de-aviao-sobre-comunidade-em-buriti/
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Comunidade é intoxicada por agrotóxico
lançado de avião em Buriti, no Maranhão
Vídeo mostra avião que teria lançado o produto sobre
um menino. Outras 8 pessoas também foram
atingidas. Comunidade é atingida por agrotóxico
lançado de avião em Buriti
A Polícia Civil, o Ministério Público do Maranhão e
órgãos ambientais investigam o despejo irregular de
agrotóxicos por meio de aviões na zona rural de Buriti,
no Maranhão. Moradores de dois povoados afirmam
que um dos aviões jogou o veneno por três dias
seguidos em uma comunidade, o que teria provocado
intoxicação em pelo menos nove pessoas.
Na comunidade, cerca de 100 pessoas vivem de
agricultura familiar. Um menino de oito anos estava na
porta de casa na hora quando um avião passou. Ele
diz que sentiu gotículas caírem no corpo e, logo
depois, as coceiras e as bolhas começaram a
aparecer. A dona Antônia, mãe do menino, também foi
atingida.
"Minhas pernas começaram a coçar e já ficaram
aquele vermelhidão muito grande. Aquelas "empolas",
vermelhidão nas minhas pernas espalhando. e coçava,
coçava, coçava e continuava espalhando", conta a
lavradora Antônia Peres.
Criança com pele afetada pelo agrotóxico jogado por
avião em Buriti

foi pelo plano de voo que foi apresentado pelo
empreendedor. Ele estava adotando esse
procedimento de maneira irregular e por isso nós
adotamos essas duas penalidades", declarou Diego
Rolim, Secretário Estadual de Meio Ambiente.
Gabriel Introvini é acusado de ter contratado o avião
que jogou agrotóxico em uma comunidade em Buriti
Reprodução/TV Mirante
Nesta quinta-feira (6), uma decisão da Justiça também
proibiu o produtor de fazer novas aplicações aéreas de
agrotóxico na região. Se a aplicação for terrestre,
precisa ser feita com 1 km de distância das
comunidades rurais. Ele também foi obrigado a pagar
as despesas médicas da comunidade, por um mês.
Gabriel nega que tenha aplicado agrotóxico na lavoura
nos dias em que as comunidades foram atingidas, mas
confirmou o uso de avião.
"Não foi só a minha fazenda que aplicou veneno na
região, tem outras fazenda que aplicou também. Agora
o produto que eu apliquei, que eu saiba não queima
ninguém, né. Mas disseram que queimou, eu posso
dizer o que?", disse Gabriel.
Avião que teria jogado agrotóxico sobre uma
comunidade rural em Buriti, no Maranhão

Reprodução/TV Mirante
TV Mirante
Os moradores também relatam sintomas como vômito,
diarreia e febre. Ninguém procurou hospital por medo
da pandemia da Covid-19.
"Muitos idosos alegando que sentiram falta de ar, dor
de cabeça. É uma situação desesperadora envolvendo
duas comunidades tradicionais", afirmou Diogo Cabral,
advogado da Federação dos Trabalhadores Rurais do
Maranhão.
A Secretaria de Meio Ambiente já identificou o
produtor de soja Gabriel Introvini, que contratou voos
agrícolas no período investigado. Ele foi multado em
R$ 273 mil por "atividade potencialmente poluente,
pulverização na lavoura com uso de aeronave, sem
licença da autoridade competente".
"O derramamento de agrotóxico que nós identificamos

A Secretaria Estadual de Saúde enviou médicos
infectologistas com apoio da Fiocruz às comunidades
e técnicos do Ministério da Saúde estão no local para
examinar os atingidos. A água da região foi coletada
para análise. O Ministério Público também pediu à
Polícia Civil a abertura de um inquérito para apurar se
houve crime ambiental.
"Contraria vários dispositivos legais. Na comunidade
Carranca, os venenos foram lançados a menos de seis
metros de distância das casas. Muitas pessoas foram
afetadas gravemente, inclusive idosos e crianças, e
nós não sabemos a dimensão, inclusive, da
contaminação dos solos e da água", diz Diogo Cabral.
A Defensoria Pública do Maranhão e a Federação dos
Trabalhadores Rurais ingressaram com uma ação na
1
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Justiça cobrando a proibição definitiva do uso de
aviões agrícolas na área.
Site: https://www.vozdebrasilia.com.br/comunidade-eintoxicada-por-agrotoxico-lancado-de-aviao-em-buritino-maranhao/
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Ex-prefeito de Buriti Bravo mais cinco são
alvos de ação por ato de improbidade
Devido a irregularidades em processo licitatório, o
Ministério Público do Maranhão propôs, em 5 de
maio, Ação Civil por ato de improbidade
administrativa contra o Município de Buriti Bravo, o
ex-prefeito Cid Pereira da Costa e os ex-gestores, o
pregoeiro Carlos Alarico Francisco Duarte, a secretária
municipal de Finanças Vera Maria Oliveira da Costa, a
presidente da Comissão Permanente de Licitação,
Milena Vieira de Sousa Silva, a empresa Jamaico P.
dos Santos-ME e o empresário Jamaico Pereira dos
Santos. Assinou a manifestação ministerial o
promotor de justiça Gustavo Pereira Silva, da
Comarca de Buriti Bravo.
Após investigação, o MPMA encontrou irregularidades
na licitação, modalidade Pregão Presencial, que teve
como objetivo a contratação de empresa para o
fornecimento de combustível (diesel), destinado às
secretarias municipais no ano de 2017, com valor
estimado em R$ 322.200,00. Foi vencedora do
certame a empresa Jamaico P. dos Santos-ME, com o
valor de R$ 310.500,00.
IRREGULARIDADES
Na análise do processo licitatório, realizada pela
Assessoria Técnica da Procuradoria Geral de Justiça,
foram encontradas muitas irregularidades referentes
ao procedimento licitatório, entre as quais: ausência de
justificativa da necessidade de aquisição para as
quantidades estimadas; limitação da pesquisa de
preços à cotação de três fornecedores, em desacordo
com as orientações do Tribunal de Contas da União, o
qual entende que a pesquisa deve ser baseada
também em outras fontes de consulta como os valores
de licitações de outros órgão públicos, valores
registrados em atas de registro de preços, valores da
Agência Nacional de Petróleo (no caso de
combustível), entre outras; ausência de informação do
saldo da dotação orçamentária.
Quanto ao edital, foi verificada a frustração da ampla
divulgação do documento e foram verificadas
ilegalidades que limitaram o número de concorrentes
na licitação, como exigência de que as empresas
participantes fossem cadastradas na Prefeitura de
Buriti Bravo; desconsideração de propostas
apresentadas por via postal; limitação de consulta e
recebimento do edital do pregão ao prédio da sala da
CPL localizada no município de Buriti Bravo; além da

inexistência de comprovante de publicação do aviso
do edital na internet.
Também foram constatadas a inexistência de prova de
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, da
empresa vencedora do certame e a inexistência no
processo do ato designando o pregoeiro e a equipe de
apoio.
O promotor de justiça Gustavo Pereira Silva afirmou,
no documento, que a licitação deve observar os
princípios elencados na Lei nº 8.666/93 (Lei de
Licitações) e que a desconsideração de tais princípios
(legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade
entre os concorrentes, publicidade, probidade etc.),
implica frustração do procedimento licitatório e,
consequentemente, na caracterização de ato de
improbidade.
"Ao serem realizadas licitações, o objetivo principal é
garantir a imparcialidade da administração pública,
bem como o melhor atendimento ao interesse público
e a igualdade de oportunidade de se contratar com o
Poder Público. Para tanto, existe uma gama de
exigências na Lei de Licitações, que o administrador
deve observar quando da sua realização" .
PEDIDOS
A Promotoria de Justiça de Buriti Bravo requereu a
condenação dos envolvidos por ato de improbidade
administrativa, conforme a Lei nº. 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa), com a aplicação das
seguintes sanções: ressarcimento integral do dano,
referente ao valor firmado no contrato com a empresa
Jamaico P. dos Santos-ME; perda da função pública;
suspensão dos direitos políticos; pagamento de multa
civil; proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
Quanto aos requeridos que não exercem a função
pública foi requerida a aplicação de todas as sanções
aplicadas aos agentes públicos, desde que
compatíveis, inclusive no que se refere ao
ressarcimento e multas.
À empresa que seja aplicada as penas de perda dos
bens, direitos ou valores recebidos em decorrência do
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contrato firmado com o Poder Municipal; proibição de
receber incentivos, subsídios, subvenções, doações
ou empréstimos de órgãos ou entidades e de
instituições financeiras públicas ou controladas pelo
poder público, pelo prazo mínimo de um e máximo de
cinco anos.
Site: http://diegoemir.com/2021/05/ex-prefeito-de-buritibravo-mais-cinco-sao-alvos-de-acao-por-ato-deimprobidade/
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Agrotóxicos são lançados de avião sobre
comunidade em Buriti (Notícias)
Da redação

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA)
confirmou a atividade de despejo irregular de
agrotóxicos por meio de aviões na zona rural de Buriti,
no Maranhão. Moradores de dois povoados afirmam
que um dos aviões jogou o veneno por três dias
seguidos em uma comunidade, o que teria provocado
intoxicação em pelo menos nove pessoas.
Na comunidade, cerca de 100 pessoas vivem de
agricultura familiar. Um menino de oito anos estava na
porta de casa na hora quando um avião passou. Ele
diz que sentiu gotículas caírem no corpo e, logo
depois, as coceiras e as bolhas começaram a
aparecer. Os moradores também relatam sintomas
como vômito, diarreia e febre. Ninguém procurou
hospital por medo da pandemia da Covid-19.
A Secretaria de Meio Ambiente já identificou o
produtor de soja Gabriel Introvini, que contratou voos
agrícolas no período investigado. Ele foi multado em
R$ 273 mil por "atividade potencialmente poluente,
pulverização na lavoura com uso de aeronave, sem
licença da autoridade competente".
Nesta quinta-feira (6), uma decisão da Justiça também
proibiu o produtor de fazer novas aplicações aéreas de
agrotóxico na região. Se a aplicação for terrestre,
precisa ser feita com 1 km de distância das
comunidades rurais. Ele também foi obrigado a pagar
as despesas médicas da comunidade, por um mês.
Gabriel nega que tenha aplicado agrotóxico na lavoura
nos dias em que as comunidades foram atingidas, mas
confirmou o uso de avião.
A Secretaria Estadual de Saúde enviou médicos
infectologistas com apoio da Fiocruz às comunidades
e técnicos do Ministério da Saúde estão no local para
examinar os atingidos. A água da região foi coletada
para análise. O Ministério Público também pediu à
Polícia Civil a abertura de um inquérito para apurar se
houve crime ambiental.
Site:
https://oimparcial.com.br/cidades/2021/05/agrotoxicossao-lancados-de-aviao-sobre-comunidade-em-buriti/
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Justiça anula contrato da prefeitura de
Tufilândia com escritório de advocacia
Blog do Neto Weba

de diferenças financeiras

A Justiça do Maranhão anulou o contrato firmado entre
a Prefeitura

pagas pela União decorrentes do antigo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do

de Tufilândia e o escritório João Azedo e Brasileiro
Sociedade de Advogados.

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef), atual Fundeb.

O pedido de anulação do contrato foi feito pelo

Conforme apontou o promotor de justiça, o contrato

Ministério Público do Maranhão, assinada pelo
promotor de Justiça Claudio

possui três ilegalidades: não seria possível contratar
por inexigibilidade de

Borges dos Santos, da Comarca de Pindaré-mirim e
proferida pelo juiz Thadeu de

licitação para a prestação deste serviço. Também não
seria possível estabelecer

Melo Alves.

um contrato de risco (com honorários advocatícios
calculados sobre percentual,

O contrato escritório João Azedo e Brasileiro
Sociedade de Advogados foi publicado no Diário
Oficial do Estado em novembro de
2016. Além da anulação do contrato, foram suspensos
os pagamentos da prestação
de serviços advocatícios referente ao contrato até o
trânsito em julgado da

ou seja, sem estipulação de valor preciso) em razão
da obrigatoriedade de
previsão orçamentária prévia para a realização de
pagamentos de gastos
públicos. O contrato está igualmente irregular porque o
dinheiro do Fundef deve

ação.

ser destinado obrigatoriamente para a área de
Educação.

Em caso de descumprimento, foi estabelecido o

O MPMA considerou o contrato lesivo ao patrimônio

pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil até o
limite de R$ 1 milhão. A

público, sobretudo ao setor educacional.
A obrigatoriedade do pagamento das diferenças do

penalidade deve ser imposta individualmente ao
Município, ao prefeito e aos

Fundef pela União foi consequência de Ação Civil
Pública, que tramitou na 19ª

sócios do escritório de advocacia.
De acordo com o MPMA, o contrato referente à
prestação de serviços do escritório João Azedo e
Brasileiro Sociedade de

Vara da Justiça Federal de São Paulo, com trânsito
em julgado da condenação em
2015.
Aproximadamente 110 municípios maranhenses

Advogados foi firmado pela modalidade de contratação
direta por inexigibilidade

contrataram três escritórios específicos com o intuito
de promoverem o

de licitação. O objetivo era assegurar o recebimento
1
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cumprimento da sentença, incluindo a empresa alvo
da ACP e da sentença.
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
concedeu medida cautelar em 109 representações
impetradas pelo Ministério
Público de Contas, suspendendo os contratos
advocatícios referentes ao caso e
para que procedessem à anulação dos pactos
firmados devido às ilegalidades.
Em razão dos contratos com os escritórios de
advocacia para o recebimento das diferenças do
Fundef, o MPMA, em parceria com
instituições que integram a Rede de Controle da
Gestão Pública, promoveu a
campanha "O dinheiro do Fundef é da educação: por
uma educação pública de
qualidade para todos os maranhenses", que teve início
no ano de 2017.
A ação promoveu ações judiciais e extrajudiciais
para evitar que os recursos do Fundef fossem
utilizados para o pagamento de
despesas não relacionadas exclusivamente à
educação.
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/05/justicaanula-contrato-da-prefeitura-de.html
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Suspeito de aplicar agrotóxicos nas zonas
rurais de Buriti pagará despesas médicas das
pessoas atingidas
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/05/07/TVMIRANTESOL
UIZAFGLOBOMA-06.30.15-06.34.08-1620377235.mp4
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PM que matou policial do Piauí na frente do
filho é expulso da corporação no MA
Da redação

O secretário de Segurança Pública do Maranhão,
Jefferson Portela, expulsou da Polícia Militar o soldado
Francisco Ribeiro dos Santos Filho, acusado de matar
a tiros o cabo Samuel de Sousa Borges, do Piauí, em
fevereiro de 2019.

Maranhão, em São Luís. Já os julgamentos pelo
Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça do Piauí,
foram suspensos devido à pandemia do novo
coronavírus.
Site: https://oimparcial.com.br/policia/2021/05/pm-quematou-policial-do-piaui-na-frente-do-filho-e-expulso-dacorporacao-no-ma/

O assassinado de Samuel aconteceu na frente do
filho, próximo a uma escola na Zona Leste de
Teresina, após uma discussão de trânsito. A vítima
gravou a ação.
A expulsão do soldado Francisco Ribeiro é descrita
como 'a bem da disciplina', e foi divulgada no último
dia 30 de abril no Diário Oficial do Maranhão.
Francisco está preso em um presídio militar, em São
Luís, mas até hoje não foi julgado pelo crime. Ele
também responde por outros três assassinatos.
Segundo o coordenador do Departamento de
Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado
Francisco Costa, o Barêtta, o cabo Samuel começou a
filmar com o celular no momento em que abordou o
policial do Maranhão.
"Ele filmou para evitar que o soldado alegasse uma
abordagem irregular, fez para tentar se resguardar. Ele
abordou quando viu a moto sem placa e o volume das
armas na cintura. Ele pediu várias vezes para que o
outro encostasse. O caminho todo eles foram
discutindo e o soldado se recusando a obedecer",
disse o delegado em fevereiro deste ano.
Francisco Ribeiro manda que o cabo Samuel parasse
com a gravação e mostra a arma. Nessa hora
acontece o primeiro disparo, que atinge a mão do
policial. Em seguida ele é atingido na cabeça e no
peito.
O soldado Francisco foi indiciado por homicídio
qualificado por motivo fútil pela morte do cabo Samuel,
de acordo com o inquérito do DHPP. Ele chegou a ser
preso, mas foi solto em outubro de 2019 e será julgado
no Tribunal do Júri, ainda sem data prevista.
Em março de 2020, o policial do Maranhão voltou a
ser preso suspeito de duplo homicídio ocorrido no
bairro Pedra Mole, Zona Leste de Teresina, e foi
encaminhado para o presídio da Polícia Militar do
1
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PM que matou policial do Piauí na frente do
filho é expulso da corporação no MA
(Notícias)
Da redação

O secretário de Segurança Pública do Maranhão,
Jefferson Portela, expulsou da Polícia Militar o soldado
Francisco Ribeiro dos Santos Filho, acusado de matar
a tiros o cabo Samuel de Sousa Borges, do Piauí, em
fevereiro de 2019.
O assassinado de Samuel aconteceu na frente do
filho, próximo a uma escola na Zona Leste de
Teresina, após uma discussão de trânsito. A vítima
gravou a ação.

ser preso suspeito de duplo homicídio ocorrido no
bairro Pedra Mole, Zona Leste de Teresina, e foi
encaminhado para o presídio da Polícia Militar do
Maranhão, em São Luís. Já os julgamentos pelo
Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça do Piauí,
foram suspensos devido à pandemia do novo
coronavírus.
Site: https://oimparcial.com.br/policia/2021/05/pm-quematou-policial-do-piaui-na-frente-do-filho-e-expulso-dacorporacao-no-ma/

A expulsão do soldado Francisco Ribeiro é descrita
como 'a bem da disciplina', e foi divulgada no último
dia 30 de abril no Diário Oficial do Maranhão.
Francisco está preso em um presídio militar, em São
Luís, mas até hoje não foi julgado pelo crime. Ele
também responde por outros três assassinatos.
Segundo o coordenador do Departamento de
Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado
Francisco Costa, o Barêtta, o cabo Samuel começou a
filmar com o celular no momento em que abordou o
policial do Maranhão.
"Ele filmou para evitar que o soldado alegasse uma
abordagem irregular, fez para tentar se resguardar. Ele
abordou quando viu a moto sem placa e o volume das
armas na cintura. Ele pediu várias vezes para que o
outro encostasse. O caminho todo eles foram
discutindo e o soldado se recusando a obedecer",
disse o delegado em fevereiro deste ano.
Francisco Ribeiro manda que o cabo Samuel parasse
com a gravação e mostra a arma. Nessa hora
acontece o primeiro disparo, que atinge a mão do
policial. Em seguida ele é atingido na cabeça e no
peito.
O soldado Francisco foi indiciado por homicídio
qualificado por motivo fútil pela morte do cabo Samuel,
de acordo com o inquérito do DHPP. Ele chegou a ser
preso, mas foi solto em outubro de 2019 e será julgado
no Tribunal do Júri, ainda sem data prevista.
Em março de 2020, o policial do Maranhão voltou a
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