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Pulando a fogueira - PERGENTINO
HOLANDA
PERGENTINO HOLANDA

passa no perímetro urbano da cidade.

fogueira Mais um ano que os maranhenses não vão
poder dançar bumba meu boi, tambor de crioula,
cacuriá, forró agarradinho devido à necessidade de se
manter o distanciamento social enquanto os casos de
Covid-19 continuam a surgir em meio ao avanço da
vacinação.

Acompanhado do deputado Ricardo Rios, do prefeito
Raimundo Lídio e da vice-prefeita Raimunda do
Sindicato, Othelino reforçou que a distribuição dos
alimentos é uma forma de ajudar muitas famílias
carentes, que têm enfrentado dificuldades por conta da
pandemia da Covid-19.

As autoridades de Saúde não escondem a sua
preocupação com a chegada dos festejos juninos. No
ano passado houve cidade do interior que teve um
crescimento de até 800% de casos da doença.

As cestas fazem parte do programa 'Comida na Mesa',
executado pelo Governo do Estado, e foram
viabilizadas com emendas indicadas pelo chefe do
Legislativo maranhense.

Caso não dê para segurar as matracas, os tambores,
os pandeirões e as primeiras notas da sanfona, que se
resuma a um arraiá com aqueles já conhecidos e, de
preferência ao ar livre.

Vacinação de imigrantes O governo do estado segue
auxiliando os municípios com o objetivo de acelerar a
imunização contra a Covid-19. Esta semana,
colaborou na vacinação dos imigrantes venezuelanos,
público considerado de risco por estar diariamente nas
ruas do Maranhão.

Mas, ainda assim, a recomendação de todas as
autoridades de saúde é de que não tentem pular a
fogueira esse ano...
Barrica na Globo O Boi Barrica vai brilhar no programa
"São João do Nordeste", da Rede Globo, que vai ao ar
neste sábado, depois da novela Império.
O grupo foi escolhido para representar o Maranhão na
iniciativa que reúne manifestações culturais dos nove
estados da região Nordeste.
A apresentação em homenagem ao São João será ao
vivo, diretamente da Casa Barrica, na Madre Deus. O
grupo entoará várias toadas tradicionais, mostrando à
região a sua beleza, graça e ritmo.
A apresentação do representante maranhense será
anunciada pela jornalista Heloísa Batalha.
Durante a transmissão da live, o Cacuriá de Dona Teté
fará uma participação especial.
Paulino Neves O presidente da Assembleia Legislativa
do Estado, deputado Othelino Neto, entregou, ontem,
em Paulino Neves, 500 cestas básicas e kits de
equipagens esportivas, adquiridas com emendas de
sua autoria.
Na ocasião, ele anunciou também que, em breve, será
iniciada a recuperação da MA-315, no trecho que

A ação, que está sendo realizada pela Secretaria de
Estado da Saúde, em parceria com a Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular,
iniciou pela cidade de São Luís, com o auxílio da
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social.
A vacinação é realizada pela Força Estadual de
Saúde do Maranhão e o objetivo é garantir a
imunização de toda a população adulta da etnia que
se encontra no Maranhão.
O Senado aprovou o projeto de lei que autoriza
fábricas de vacinas de uso veterinário a produzir
vacinas contra covid-19, bem como insumos
farmacêuticos ativos. A ideia é ampliar a oferta de
doses de vacina e acelerar a imunização da
população. O texto segue para sanção do presidente
da República.
A Faculdade de Negócios Faene está em ritmo de
conclusão da programação do primeiro semestre
letivo. Os alunos da graduação dos cursos de
Administração e de Logística, por exemplo,
desenvolvem as últimas atividades, e os professores
organizam as defesas de trabalhos.
No assunto: os discentes dos cursos de pósgraduação, por sua vez, preparam-se para a entrega
dos artigos científicos. São 77 alunos e 54 artigos no
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total.
A chegada de novas doses de vacinas contra a
Covid-19 ao Maranhão deverá permitir que São Luís
fique ainda mais próximo de vacinar 100% da sua
população adulta.
Segundo a Prefeitura da Capital, 598,3 mil moradores
da cidade receberam pelo menos uma dose de
imunizante. Mas falta à Capital aplicar a primeira dose
em 114,4 mil moradores.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da
Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou projeto
de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o
Governo do Maranhão aditivar dois contratos de
empréstimo com o Banco Internacional de
Desenvolvimento - BID.
Comerciantes de fogos em São Luís dizem que o
movimento caiu este ano mais de 30%.
Também anotam o óbvio: tem menos gente nas ruas.
Aliás, em vários municípios maranhenses os prefeitos
seguiram a recomendação do Ministério Público de
proibir fogos e fogueiras.
O MP avalia, com lógica, que fogos propiciam
queimaduras que vão inchar os já abarrotados
hospitais por conta da pandemia de Covid-19.
Em um olhar sobre os sites dos quatro cantos do
Maranhão dá para se ver duas coisas: a ocupação
hospitalar é alta em todos os cantos. E os que
quebram as restrições também.
Que o preço do gás de cozinha está um absurdo já
não é novidade para ninguém. Em algumas cidades, já
há relato de famílias voltando a usar lenha para
cozinhar.
Unidos de Santa Fé O Boi Unidos de Santa Fé
apresenta, hoje, às 19h, o auto do bumba meu boi. A
encenação conta, dramaturgicamente, a história da
origem da brincadeira que encanta arraiais e festejos
no mês de junho, a partir dos conhecidos personagens
Pai Francisco, Mãe Catirina, pajé, amo, vaqueiros,
caboclos etc. O espetáculo faz parte da programação
aprovada no edital Ocupa CCVM, e foi pensada pelo
grupo do sotaque de Baixada para reviver a tradição e
o valor histórico do ritual. A apresentação acontece no
canal do Centro Cultural Vale Maranhão no Youtube.
Seminário Sustentável Nos dias 28, 29 e 30 de junho,
o Superior Tribunal de Justiça promoverá o VIII
Seminário Estratégico Sustentável do Poder Judiciário
- Agenda 2030. A abertura será conduzida pelo

presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal,
ministro Humberto Martins, tendo como palestrante
inicial o ganhador do prêmio Nobel da Paz de 2006,
Muhammad Yunus.
Seminário Sustentável...2 Participarão também da
abertura o presidente do Supremo Tribunal Federal,
ministro Luiz Fux, o presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, Luis Roberto Barroso, e o presidente do
Superior Tribunal Militar, general de Exército Luis
Carlos Gomes Mattos, entre outros. O evento será
transmitido pelo canal do STJ no YouTube e terá como
tema central a gestão pública socioambiental, para o
desenvolvimento sustentável e para o princípio
constitucional da eficiência administrativa.
Rainha Caipira Uma competição com a intenção de
fazer o bem tem agitado o Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão. O Grupo de
Trabalho de Humanização da unidade de saúde está
desenvolvendo o concurso "Rainha Caipira", reunindo
20 mulheres que lá trabalham. O objetivo é arrecadar
recursos para promover ações sociais para os
pacientes. A vencedora será aquela que arrecadar o
maior valor e coordenará o destino da verba. O valor
do ponto é simbólico: R$2,00.
Décimo dos aposentados O INSS iniciou o pagamento
da segunda parcela do 13º salário de aposentados e
pensionistas. Até 7 de julho, o instituto conclui o
pagamento para cerca de 31 milhões de segurados. A
data do depósito é de acordo com o número final do
benefício, sem levar em conta o dígito verificador. O
pagamento é feito em duas parcelas. A primeira,
correspondente a 50% do benefício devido no mês de
maio de 2021, foi paga com os benefícios dessa
competência. A segunda está sendo paga junto com
os benefícios da competência do mês de junho de
2021.
Para compra de vacinas O Ministério da Saúde
planeja pedir um empréstimo de US$ 600 milhões ao
Banco Mundial para a compra de vacinas contra a
covid-19. No projeto que embasa o pedido, a pasta
admite que a retomada da economia depende da
vacinação.
O documento de 18 de junho prevê ainda a
possibilidade de ter de ampliar o portfólio de vacinas
compradas pela pasta e de produzir nacionalmente o
Ingrediente Farmacêutico Ativo (diante da alta
demanda global). A escassez de IFA já atrasou a
produção de vacinas.
Para escrever na pedra: "Tudo está fluindo. O homem
está em permanente reconstrução; por isto é livre:
liberdade é o direito de transformar-se". De Lauro de
Oliveira Lima.
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Governo inaugura sede das Promotorias de
Justiça em Araioses
O vice-governador Carlos Brandão esteve, nesta
quarta-feira (23), no município de Araioses, a 407 km
de São Luís, para a inauguração da sede das
Promotorias de Justiça - órgãos com atribuição em
diversas áreas de atuação do Ministério Público.

"Quero registrar a minha grande satisfação e alegria
ao saber que hoje o município de Araioses está dotado
dessa infraestrutura para atender à sociedade
araiosense e aos nossos maranhenses", elogiou
Luciana Trinta.

Fundamental para o cumprimento da Constituição e
para a concretização de direitos, com desempenho de
funções institucionais nas comarcas, tanto na esfera
judicial como na extrajudicial, a nova sede tem quatro
gabinetes para promotores, sala de servidores, sala de
reunião, arquivo, quatro banheiros, copa, área de
serviço, recepção, sala de segurança, protocolo e
garagem.

Também participaram da solenidade, o defensor
público-geral, Alberto Bastos; o secretário-chefe da
Casa Civil, Marcelo Tavares; o diretor das
procuradorias, Jhon Derrick; o deputado estadual
Paulo Neto; além de prefeitos da região, vereadores e
cidadãos.

Brandão falou da importância da nova sede,
principalmente para quem não tem recursos para
pagar um advogado, e sobre a parceria que o Governo
do Estado tem realizado com o Poder Judiciário em
prol da garantia de direitos.

Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.403.orig.pdf

"Muitas pessoas não têm recurso para pagar
advogado, e a Defensoria Pública tem feito esse
trabalho extraordinário, colocando os defensores
públicos para fazer o trabalho jurídico gratuito. O
Governo do Estado tem sido parceiro, não só com a
Promotoria, não só com o Ministério Público, mas
também com as Defensorias e com o Tribunal de
Justiça. É importante essa parceria entre os poderes,
para que a gente possa trazer justiça social para todos
do Maranhão", afirmou.
O procurador-geral de Justiça, Eduardo Nicolau,
reforçou a importância da sede para servir à
população de Araioses, até então desprovida de um
local que atendesse a demanda do município.
"Araioses precisava de um prédio digno, para que a
população pudesse ter os seus direitos assegurados, e
agora os nossos promotores de Justiça, com muito
mais razão, tem que cuidar do nosso povo", afirmou.
Receptiva, a prefeita de Araioses, Luciana Trinta,
agradeceu a presença das autoridades que
prestigiaram o importante momento para a cidade,
além de ressaltar a qualidade da sede para atender
munícipes e proporcionar um melhor desempenho
para o trabalho de servidores e membros do
Ministério Público.
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Idosa é resgatada em Sao Luís
A Defensoria Pública do Estado (DPE/MA), por meio
da atuação do Centro Integrado de Atenção e
Prevenção à Violência contra o Idoso (Ciapvi), a
Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso de São Luís
e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso,
resgataram uma idosa de 87 anos, que vivia em grave
situação de vulnerabilidade. A idosa morava com um
filho, que era seu cuidador, porém, segundo vizinhos,
ele possui severos transtornos mentais.
Após denúncias de pessoas próximas, foi iniciado e
um monitoramento da situação por equipe técnica do
Ciapvi, o que ensejou tentativas frustradas de ver a
senhora. Então, algumas entidades que compõem a
rede de proteção da pessoa idosa concordaram sobre
a necessidade de uma incursão mais incisiva ao local
para averiguar a queixa.
Na última terça-feira (22), na residência em questão,
após diálogo com o filho, a coordenadora do Ciapvi,
Isabel Lopizic, e o promotor de Justiça José Augusto
Cutrim articularam a retirada da idosa do cômodo. Ela
demonstrava desorientação mental e convivia em um
quarto sem iluminação, com inúmeros
eletrodomésticos e móveis quebrados, além de
material de natureza diversa, transformando o local em
um verdadeiro lixão. "A idosa estava deitada numa
rede e durante as conversas constatamos que os
cuidados com ela eram raros e inexpressivos para a
idade e o ambiente. Apesar das negativas do filho,
percebemos que ela necessitaria de cuidados médicos
especializados e um acolhimento em uma casa de
saúde imediatamente. Não somente dela, mas
também de cuidados para o filho", informou Isabel
Lopizic, lembrando que este fato, infelizmente, não é
um caso isolado.
De acordo com dados do Ciapvi, nos primeiros quatro
meses de 2021, foram registrados quase 300 casos de
violência contra a pessoa idosa. Os principais registros
foram de negligência, violência psicológica e abuso
financeiro. A instituição, inclusive, realizou
recentemente palestras de sensibilização da
sociedade sobre a problemática, na Campanha de
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa
deste ano, que teve o tema "Idoso empoderado diz
NÃO à violência".
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.403.orig.pdf
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Lançado projeto de valorização da ética
empresarial
Lançado, na manhã desta quinta-feira, 24, o projeto
"Ética e Integridade Empresarial na Prevenção da
Corrupção", idealizado pelo Ministério Público do
Maranhão e pelo Sebrae/ MA, com parceria da
Controladoria Geral da União (CGU) e da Empresa
Maranhense de Administração Portuária (Emap).
O objetivo do projeto é incentivar as empresas
maranhenses a implantar e/ou aperfeiçoar Programas
de Integridade (compliance), visando à prevenção da
corrupção e à valorização de condutas éticas nas
relações com o poder público, com o setor privado e
até como os clientes em geral.
A ideia também vai permitir a construção de um
ambiente empresarial saudável, valorizando a livre
concorrência e incentivando uma competição
corporativa mais justa e a minimização dos riscos de
as empresas sofrerem sanções pelo poder público por
não cumprimento de leis e normas.
O idealizador e coordenador do projeto, promotor de
justiça Marco Aurélio Batista Barros, falou sobre a Lei
anticorrupção, que trouxe a previsão legal de punição
a empresas envolvidas em casos de corrupção e dos
incentivos recentes para que sejam adotadas regras
de compliance nas organizações.
De acordo com o promotor de justiça, o Ministério
Público tem um importante papel de fomento das
ações de integridade, em uma atuação proativa, pois
elas são instrumentos importantes de combate à
corrupção e à improbidade administrativa.
Além disso, essas ações trarão benefícios às
empresas como aumento de credibilidade, maior
eficiência e geração de economia interna com
aumento de lucratividade.
A coordenadora do Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa (CAOp-ProAd), Nahyma Ribeiro Abas,
observou que a atuação preventiva do projeto "Ética e
Integridade Empresarial na Prevenção da Corrupção"
se alinha a outras iniciativas que vem sendo
desenvolvidas pelo MPMA e ressaltou a importância
da parceria com o Sebrae/MA na pulverização das
ações por todo o estado.
Para a promotora de justiça, o trabalho preventivo é

mais econômico para os cofres públicos do que a
tentativa de recuperação de recursos desviados. Ela
chamou a atenção, ainda, para o fato de que
corrupção na esfera pública está diretamente ligada à
interação com organizações privadas.
Representando a Escola Superior do Ministério
Público do Maranhão (ESMP), a promotora de justiça
Ana Luiza Almeida Ferro afirmou que a corrupção
mina os pilares da democracia, o que justifica a
necessidade de que haja transparência nas relações
comerciais com o setor público. Colocando a ESMP à
disposição do projeto, a promotora de justiça
parabenizou as organizações parceiras e ressaltou a
importância do trabalho preventivo.
EXPERIÊNCIAS O presidente do Conselho
Deliberativo do Sebrae/MA, Raimundo Coelho de
Sousa, afirmou que este é um importante projeto para
o fomento da ética e da justiça no Maranhão.
Raimundo de Sousa falou sobre o trabalho de
compliance desenvolvido pelo Sebrae, iniciado há
cinco anos e destacou a necessidade de transparência
nas gestões.
Segundo ele, o Sebrae tem a missão de difundir o
empreendedorismo, sempre levando em conta a
preocupação com a integridade. "É preciso muita
dedicação e paciência para alcançar uma mudança de
cultura", observou.
O diretor da Emap, Ted Lago, também falou sobre o
projeto de integridade desenvolvido no Porto do Itaqui,
iniciado em 2015.
Além da estrutura interna, o objetivo da organização
foi que essa mudança de cultura da empresa tivesse
reflexo no mercado. De acordo com Lago, apesar do
foco educativo e preventivo, o sistema de compliance
também tem funções de investigação e punição,
quando necessário. Ele ressaltou, ainda, que além da
corrupção, são focos situações de assédio sexual e
moral.
A superintendente da Controladoria Geral da União
(CGU) no Maranhão, Leilane Moreira Silva, afirmou
que o órgão já trabalha em parceria com o Sebrae em
dois outros projetos de fomento da ética e integridade
no setor privado.
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Ela destacou, ainda, que o órgão tem trabalhado junto
às instituições federais no estado no processo de
construção desse tipo de iniciativa.
De acordo com Leilane Silva, todos os órgãos da
administração federal no Maranhão já construíram os
seus projetos. Alguns deles estão em processo de
análise, enquanto outros já estão sendo
implementados.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
ressaltou que o Ministério Público tem a obrigação
de cuidar do patrimônio público e que, por isso, desde
o início de sua gestão à frente da instituição acolheu a
proposta de um projeto que fomentasse a construção
de condutas éticas e de integridade no Maranhão.
Para Nicolau, essa atuação preventiva é um
instrumento efetivo de fortalecimento da economia
maranhense e de modernização das empresas do
estado.
"Além do aspecto da legalidade, temos o objetivo de
construir mentalidades alinhadas aos valores e
princípios da integridade. Essa é uma realidade sem
volta. É o caminho para maior lucratividade, produção
de riqueza nacional e maior distribuição de renda",
afirmou.
CURSO O material do projeto "Ética e Integridade
Empresarial na Prevenção da Corrupção" será
disponibilizado de forma gratuita no ambiente virtual
da ESMP, e consiste em cartilhas, podcasts e,
especialmente, em um Curso EAD, ministrado pelo
professor Gilberto Socoloski, que é analista técnico do
Sebrae/Nacional.
Os podcasts apresentam os pilares do compliance e
foram gravados por membros do Ministério Público
do Maranhão e Federal, auditores da ControladoriaGeral da União (CGU), advogados e técnicos do
Sebrae/MA e da Empresa Maranhense de
Administração de Portuária (Emap).
Durante a solenidade de lançamento do projeto, a
pedagoga Aline Nogueira, da ESMP, apresentou o
sistema e mostrou o passo a passo para que os
interessados participem do curso. No ambiente virtual,
estão disponibilizadas 10 videoaulas, além de material
didático. Há, também, a possibilidade de interação
com o professor para a dissolução de dúvidas sobre
os conteúdos.

as providências necessárias para incentivar a
implementação de Programas de Integridade em
pessoas jurídicas que firmem relação contratual, de
qualquer natureza, com a Administração Pública
municipal, e para que atuem no sentido de que seja
garantido, nas contratações públicas da administração
direta e indireta, autárquica e fundacional municipal, a
concessão de tratamento diferenciado e simplificado
para as microempresas e empresas de pequeno
porte".
Além da difusão do projeto, o documento orienta que
os promotores de justiça que encaminhem
Recomendações aos prefeitos, presidentes de
Câmaras Municipais e vereadores, acompanhadas de
minuta de projeto de lei, "visando a implementação de
Programas de Integridade em pessoas jurídicas que
firmem relação contratual de qualquer natureza com a
administração pública municipal, em todas as esferas
de poder, com solicitação de que tomem as
providências necessárias, no prazo de 60 (sessenta)
dias".
PALESTRA Coube ao analista técnico do Sebrae
nacional e responsável pela elaboração do material do
curso, Gilberto Sokoloski, a palestra de lançamento do
projeto "Ética e Integridade Empresarial na Prevenção
da Corrupção". Sokoloski abordou conceitos como o
de ética - inclusive empresarial - e de esferas moral e
civil.
O palestrante também falou sobre os "custos da
corrupção": ela impede o crescimento econômico,
mina valores democráticos, é anticompetitiva, aumenta
os custos e traz incertezas às transações comerciais.
Sokoloski trouxe, ainda, um resgate sobre a legislação
anticorrupção no mundo (desde 1972, nos Estados
Unidos) e deu dicas para proteção das empresas
como ter código de ética e ministrar cursos e
treinamentos sobre ele às suas equipes; ter registros
contábeis confiáveis; criar mecanismos de controle e
aplicar efetivamente as regras, além de estar em
constante atualização.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/311/202
10625.pdf

RECOMENDAÇÃO Ainda durante a solenidade, o
procurador-geral de justiça assinou a Recomendação
n° 07/2021, que "recomenda aos promotores de
justiça, com atuação na defesa do patrimônio
público e da probidade administrativa que tomem
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Projeto de reforma do Mercado Central é
aprovado
Posted By: expressowpadmin

O projeto de reforma do Mercado Central, localizado
no Centro de São Luís foi tema de um acordo
homologado pela Justiça na última sexta-feira (18). O
acordo foi proposto após uma Ação Civil Pública
apresentada pelo Ministério Público do Maranhão
(MPMA).
A sentença da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís recebeu o pedido de extinção do processo
sem resolução do mérito em relação ao Estado do
Maranhão, feito pela 1ª Promotoria de Justiça de
Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio
Cultural de São Luís. No mesmo documento, foi
homologada a transação feita entre o Ministério
Público e o Município de São Luís.
A Ação do MPMA pedia a não aprovação de um
projeto arquitetônico referente ao Mercado Central de
São Luís e os seus respectivos projetos executivos,
além de impedir as sua execução por qualquer ente
público ou privado, sob pena de multa diária a ser
determinada pelo Judiciário.
O pedido de extinção do processo em relação ao
Executivo Estadual aconteceu porque o Departamento
de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da
Secretaria de Estado da Cultura (DPHAP) emitiu
parecer desfavorável ao projeto contestado pelo
MPMA. "Logo, antes mesmo da abertura de prazo
para contestação, o Estado do Maranhão já havia
atendido o pedido formulado na inicial e rejeitado o
referido projeto", explica o promotor de justiça Luís
Fernando Cabral Barreto Júnior.
A partir do processo de mediação realizado na Justiça,
foi apresentado um novo projeto pelo escritório de
arquitetura responsável, com a alteração de várias
características, que recebeu parecer favorável do
DPHAP.
O projeto será realizado pela Prefeitura de São Luís,
conforme acordo firmado com o Ministério Público.
Fonte:
Site: https://expresso222.com.br/consorcionordeste/consorcio/projeto-de-reforma-do-mercadocentral-e-aprovado/
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Corpo de jovem morto, após desejar 'boa
sorte' a Lázaro, será exumado
Redação

Um jovem morto a tiros por policiais no Maranhão foi
enterrado sem passar por necropsia e agora o
Ministério Público do estado demandou a exumação
do corpo, a realização de perícia nos projéteis para
exame de balística e a reconstituição do crime.
O rapaz, identificado como Hamilton Cesar Lima
Bandeira, teria desejado "boa sorte" a Lázaro Barbosa
de Sousa, foragido da polícia há 16 dias por supostos
crimes em série.
Hamilton foi baleado na frente da família em 17 de
junho dentro da casa, localizada no povoado Calumbi,
zona rural de Presidente Dutra, durante abordagem da
Polícia Civil sobre uma publicação que teria sido feita
online.
Familiares contam que o jovem sofria transtornos
mentais e mostraram as receitas médicas como
comprovação. De acordo com eles, o jovem não
reagiu durante a abordagem policial.
Site: https://silviatereza.com.br/corpo-de-jovem-mortoapos-desejar-boa-sorte-a-lazaro-sera-exumado/
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JUSTIÇA MANDA SUSPENDER
LICITAÇÃO DUVIDOSA EM ROSÁRIO
(Notícias)
Leandro de Sá

Menu
A Justiça concedeu liminar, nesta quinta-feira, 24, para
suspender uma licitação organizada pela Prefeitura de
Rosário que continha indícios de irregularidades e cuja
data de realização estava marcada para o próximo dia
30.
Em caso de descumprimento da medida, foi fixada
multa diária de R$ 5 mil a ser paga pessoalmente pelo
prefeito José Nilton Calvet Filho. O valor será revertido
em favor do fundo de que trata o artigo 13 da Lei nº
7.347/85.
A Ação Civil Pública que requereu a imediata
suspensão do procedimento licitatório (Tomada de
Preços nº 003/2021) foi formulada pela promotora de
justiça Maria Cristina Lobato Murilo, titular da 1ª
Promotoria de Rosário. A sentença foi proferida pela
juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara da comarca.
Com a licitação, a Prefeitura de Rosário busca a
contratação de serviços técnicos especializados de
assessoria e consultoria em contabilidade aplicada ao
setor público, com valor estimado no montante de R$
432 mil. Para tanto, publicou o edital de licitação
Tomada de Preços nº 003/2021 (Processo
Administrativo nº 131/2021), do tipo menor preço.

predominantemente do tipo de licitação "melhor
técnica", que se destina a "serviços de natureza
intelectual, em especial na elaboração de projetos,
cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento",
conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 8.666/93.
Além disso, a promotora de justiça considera que a
Prefeitura de Rosário, ao adotar a licitação do tipo
menor preço "com exigências de qualificação técnica
desarrazoadas ao que prevê o art.45, §1º, inc. I da Lei
nº 8.666/93, limitou o caráter competitivo do referido
certame".
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins
Site: https://www.blogdodesa.com.br/justica-mandasuspender-licitacao-duvidosa-em-rosario/

Insatisfeita com o processo licitatório, a empresa VR
Assessoria pediu providências ao Ministério Público,
alegando dois pontos principais: exigência de três
profissionais com a devida inscrição junto ao Conselho
Regional de Contabilidade com comprovação de
titularidade e um profissional com especialização em
Gestão Pública e a menção ao município de
Carutapera várias vezes no edital, que, apesar de
provável erro de edição, sugere manipulação de
arquivo sem as devidas cautelas.
Para o Ministério Público, a exigência, como
condição de habilitação técnica, de profissionais com
inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade
e de profissional com a comprovação de pósgraduação em Gestão Pública, é critério
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MPMA obtém na Justiça decisão que
suspende licitação com indícios de
irregularidades em Rosário
Eduardo Ericeira

A pedido do Ministério Público do Maranhão, a
Justiça concedeu liminar, nesta quinta-feira, 24, para
suspender uma licitação organizada pelo Município de
Rosário que continha indícios de irregularidades e cuja
data de realização estava marcada para o próximo dia
30.
Em caso de descumprimento da medida, foi fixada
multa diária de R$ 5 mil a ser paga pessoalmente pelo
prefeito José Nilton Calvet Filho. O valor será revertido
em favor do fundo de que trata o artigo 13 da Lei nº
7.347/85.

técnica", que se destina a "serviços de natureza
intelectual, em especial na elaboração de projetos,
cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento",
conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 8.666/93.
Além disso, a promotora de justiça considera que a
Prefeitura de Rosário, ao adotar a licitação do tipo
menor preço "com exigências de qualificação técnica
desarrazoadas ao que prevê o art.45, §1º, inc. I da Lei
nº 8.666/93, limitou o caráter competitivo do referido
certame".
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/mpmaobtem-na-justica-decisao-que.html

A Ação Civil Pública que requereu a imediata
suspensão do procedimento licitatório (T omada de
Preços nº 003/2021 ) foi formulada pela promotora de
justiça Maria Cristina Lobato Murilo, titular da 1ª
Promotoria de Rosário. A sentença foi proferida pela
juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara da comarca.
Com a licitação, a Prefeitura de Rosário busca a
contratação de serviços técnicos especializados de
assessoria e consultoria em contabilidade aplicada ao
setor público, com valor estimado no montante de R$
432 mil. Para tanto, publicou o edital de licitação
Tomada de Preços nº 003/2021 (Processo
Administrativo nº 131/2021), do tipo menor preço.
Insatisfeita com o processo licitatório, a empresa VR
Assessoria pediu providências ao Ministério Público,
alegando dois pontos principais: exigência de três
profissionais com a devida inscrição junto ao Conselho
Regional de Contabilidade com comprovação de
titularidade e um profissional com especialização em
Gestão Pública e a menção ao município de
Carutapera várias vezes no edital, que, apesar de
provável erro de edição, sugere manipulação de
arquivo sem as devidas cautelas.
Para o Ministério Público, a exigência, como
condição de habilitação técnica, de profissionais com
inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade
e de profissional com a comprovação de pósgraduação em Gestão Pública, é critério
predominantemente do tipo de licitação "melhor
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Polícia vai incinerar drogas na Grande Ilha
As Policias Civil e Militar vão realizar nesta sexta-feira,
25, a incineração de uma grande quantidade de
entorpecente, na Grande Ilha. Essa droga é resultante
de apreensões realizadas ao longo de várias
operações policiais feitas em todo o estado. Antes da
incineração, os delegados da Polícia Civil e a cúpula
da Polícia Militar vão fornecer informações sobre a
ação da destruição da droga como também divulgar
um balanço parcial sobre a operação Narcos, que está
sendo realizada no Maranhão e nos outros estados do
país. Este cerco policial é coordenado pelo Ministério
da Justiça e Segurança Pública. Um dos cercos da
Narcos ocorreu em Palmeirândia, no último dia 23, que
resultou na prisão de duas pessoas em flagrante. Com
eles, foram apreendidos maconha, crack, arma de
choque e uma quantia de R$ 4.500,00
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Lançado projeto de valorização da ética
empresarial
Lançado, na manhã desta quinta-feira, 24, o projeto
"Ética e Integridade Empresarial na Prevenção da
Corrupção", idealizado pelo Ministério Público do
Maranhão e pelo Sebrae/ MA, com parceria da
Controladoria Geral da União (CGU) e da Empresa
Maranhense de Administração Portuária (Emap).
O objetivo do projeto é incentivar as empresas
maranhenses a implantar e/ou aperfeiçoar Programas
de Integridade (compliance), visando à prevenção da
corrupção e à valorização de condutas éticas nas
relações com o poder público, com o setor privado e
até como os clientes em geral.
A ideia também vai permitir a construção de um
ambiente empresarial saudável, valorizando a livre
concorrência e incentivando uma competição
corporativa mais justa e a minimização dos riscos de
as empresas sofrerem sanções pelo poder público por
não cumprimento de leis e normas.
O idealizador e coordenador do projeto, promotor de
justiça Marco Aurélio Batista Barros, falou sobre a Lei
anticorrupção, que trouxe a previsão legal de punição
a empresas envolvidas em casos de corrupção e dos
incentivos recentes para que sejam adotadas regras
de compliance nas organizações.
De acordo com o promotor de justiça, o Ministério
Público tem um importante papel de fomento das
ações de integridade, em uma atuação proativa, pois
elas são instrumentos importantes de combate à
corrupção e à improbidade administrativa.
Além disso, essas ações trarão benefícios às
empresas como aumento de credibilidade, maior
eficiência e geração de economia interna com
aumento de lucratividade.
A coordenadora do Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa (CAOp-ProAd), Nahyma Ribeiro Abas,
observou que a atuação preventiva do projeto "Ética e
Integridade Empresarial na Prevenção da Corrupção"
se alinha a outras iniciativas que vem sendo
desenvolvidas pelo MPMA e ressaltou a importância
da parceria com o Sebrae/MA na pulverização das
ações por todo o estado.
Para a promotora de justiça, o trabalho preventivo é

mais econômico para os cofres públicos do que a
tentativa de recuperação de recursos desviados. Ela
chamou a atenção, ainda, para o fato de que
corrupção na esfera pública está diretamente ligada à
interação com organizações privadas.
Representando a Escola Superior do Ministério
Público do Maranhão (ESMP), a promotora de justiça
Ana Luiza Almeida Ferro afirmou que a corrupção
mina os pilares da democracia, o que justifica a
necessidade de que haja transparência nas relações
comerciais com o setor público. Colocando a ESMP à
disposição do projeto, a promotora de justiça
parabenizou as organizações parceiras e ressaltou a
importância do trabalho preventivo.
EXPERIÊNCIAS O presidente do Conselho
Deliberativo do Sebrae/MA, Raimundo Coelho de
Sousa, afirmou que este é um importante projeto para
o fomento da ética e da justiça no Maranhão.
Raimundo de Sousa falou sobre o trabalho de
compliance desenvolvido pelo Sebrae, iniciado há
cinco anos e destacou a necessidade de transparência
nas gestões.
Segundo ele, o Sebrae tem a missão de difundir o
empreendedorismo, sempre levando em conta a
preocupação com a integridade. "É preciso muita
dedicação e paciência para alcançar uma mudança de
cultura", observou.
O diretor da Emap, Ted Lago, também falou sobre o
projeto de integridade desenvolvido no Porto do Itaqui,
iniciado em 2015.
Além da estrutura interna, o objetivo da organização
foi que essa mudança de cultura da empresa tivesse
reflexo no mercado. De acordo com Lago, apesar do
foco educativo e preventivo, o sistema de compliance
também tem funções de investigação e punição,
quando necessário. Ele ressaltou, ainda, que além da
corrupção, são focos situações de assédio sexual e
moral.
A superintendente da Controladoria Geral da União
(CGU) no Maranhão, Leilane Moreira Silva, afirmou
que o órgão já trabalha em parceria com o Sebrae em
dois outros projetos de fomento da ética e integridade
no setor privado.
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Ela destacou, ainda, que o órgão tem trabalhado junto
às instituições federais no estado no processo de
construção desse tipo de iniciativa.
De acordo com Leilane Silva, todos os órgãos da
administração federal no Maranhão já construíram os
seus projetos. Alguns deles estão em processo de
análise, enquanto outros já estão sendo
implementados.
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
ressaltou que o Ministério Público tem a obrigação
de cuidar do patrimônio público e que, por isso, desde
o início de sua gestão à frente da instituição acolheu a
proposta de um projeto que fomentasse a construção
de condutas éticas e de integridade no Maranhão.
Para Nicolau, essa atuação preventiva é um
instrumento efetivo de fortalecimento da economia
maranhense e de modernização das empresas do
estado.
"Além do aspecto da legalidade, temos o objetivo de
construir mentalidades alinhadas aos valores e
princípios da integridade. Essa é uma realidade sem
volta. É o caminho para maior lucratividade, produção
de riqueza nacional e maior distribuição de renda",
afirmou.
CURSO O material do projeto "Ética e Integridade
Empresarial na Prevenção da Corrupção" será
disponibilizado de forma gratuita no ambiente virtual
da ESMP, e consiste em cartilhas, podcasts e,
especialmente, em um Curso EAD, ministrado pelo
professor Gilberto Socoloski, que é analista técnico do
Sebrae/Nacional.
Os podcasts apresentam os pilares do compliance e
foram gravados por membros do Ministério Público
do Maranhão e Federal, auditores da ControladoriaGeral da União (CGU), advogados e técnicos do
Sebrae/MA e da Empresa Maranhense de
Administração de Portuária (Emap).
Durante a solenidade de lançamento do projeto, a
pedagoga Aline Nogueira, da ESMP, apresentou o
sistema e mostrou o passo a passo para que os
interessados participem do curso. No ambiente virtual,
estão disponibilizadas 10 videoaulas, além de material
didático. Há, também, a possibilidade de interação
com o professor para a dissolução de dúvidas sobre
os conteúdos.

as providências necessárias para incentivar a
implementação de Programas de Integridade em
pessoas jurídicas que firmem relação contratual, de
qualquer natureza, com a Administração Pública
municipal, e para que atuem no sentido de que seja
garantido, nas contratações públicas da administração
direta e indireta, autárquica e fundacional municipal, a
concessão de tratamento diferenciado e simplificado
para as microempresas e empresas de pequeno
porte".
Além da difusão do projeto, o documento orienta que
os promotores de justiça que encaminhem
Recomendações aos prefeitos, presidentes de
Câmaras Municipais e vereadores, acompanhadas de
minuta de projeto de lei, "visando a implementação de
Programas de Integridade em pessoas jurídicas que
firmem relação contratual de qualquer natureza com a
administração pública municipal, em todas as esferas
de poder, com solicitação de que tomem as
providências necessárias, no prazo de 60 (sessenta)
dias".
PALESTRA Coube ao analista técnico do Sebrae
nacional e responsável pela elaboração do material do
curso, Gilberto Sokoloski, a palestra de lançamento do
projeto "Ética e Integridade Empresarial na Prevenção
da Corrupção". Sokoloski abordou conceitos como o
de ética - inclusive empresarial - e de esferas moral e
civil.
O palestrante também falou sobre os "custos da
corrupção": ela impede o crescimento econômico,
mina valores democráticos, é anticompetitiva, aumenta
os custos e traz incertezas às transações comerciais.
Sokoloski trouxe, ainda, um resgate sobre a legislação
anticorrupção no mundo (desde 1972, nos Estados
Unidos) e deu dicas para proteção das empresas
como ter código de ética e ministrar cursos e
treinamentos sobre ele às suas equipes; ter registros
contábeis confiáveis; criar mecanismos de controle e
aplicar efetivamente as regras, além de estar em
constante atualização.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/311/202
10625.pdf

RECOMENDAÇÃO Ainda durante a solenidade, o
procurador-geral de justiça assinou a Recomendação
n° 07/2021, que "recomenda aos promotores de
justiça, com atuação na defesa do patrimônio
público e da probidade administrativa que tomem
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SEGUNDO O RANKING DE
COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS, O
MARANHÃO ESTÁ ENTRE OS 6
ESTADOS DO BRASIL MAIS BEM
AVALIADOS NO PILAR SEGURANÇA
PÚBLICA
Redação Grajaú de Fato

O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
O Portal em movimento
Criado para auxiliar gestores públicos, o Ranking de
Competitividade dos Estados é um estudo elaborado
anualmente pelo Centro de Liderança Pública (CLP)
onde se consegue dados produzir análises mais
específicas em cima da segurança pública brasileira.
A partir de suas informações e metodologias, é
possível avaliar os resultados das políticas públicas
existentes e possíveis aperfeiçoamentos.
Com 9 indicadores, o pilar de Segurança Pública é
um dos que têm mais peso no Ranking de
Competitividade dos Estados, assim como os de
Educação e Sustentabilidade Social. Ele foi incluído
por levar em conta a responsabilidade estadual na
garantia de segurança aos cidadãos e pelos
alarmantes índices de violência urbana.
Entre todos os indicadores do pilar de Segurança
Pública, os que possuem mais relevância são:
Segurança Pessoal, Mortes a Esclarecer e Segurança
Patrimonial. Com índices alarmantes, eles
representam os maiores danos à sociedade.
Fonte: PC/MA
© 2008 - 2021 Grajaú de Fato - Todos os direitos
reservados.
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Site: https://grajaudefato.com.br/maranhao/segurancapublica/policia-civil/segundo-o-ranking-decompetitividade-dos-estados-o-maranhao-esta-entre-os6-estados-do-brasil-mais-bem-avaliados-no-pilarseguranca-publica/
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JUSTIÇA MANDA SUSPENDER
LICITAÇÃO DUVIDOSA EM ROSÁRIO
(Notícias)
Leandro de Sá

Menu
A Justiça concedeu liminar, nesta quinta-feira, 24, para
suspender uma licitação organizada pela Prefeitura de
Rosário que continha indícios de irregularidades e cuja
data de realização estava marcada para o próximo dia
30.
Em caso de descumprimento da medida, foi fixada
multa diária de R$ 5 mil a ser paga pessoalmente pelo
prefeito José Nilton Calvet Filho. O valor será revertido
em favor do fundo de que trata o artigo 13 da Lei nº
7.347/85.
A Ação Civil Pública que requereu a imediata
suspensão do procedimento licitatório (Tomada de
Preços nº 003/2021) foi formulada pela promotora de
justiça Maria Cristina Lobato Murilo, titular da 1ª
Promotoria de Rosário. A sentença foi proferida pela
juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara da comarca.
Com a licitação, a Prefeitura de Rosário busca a
contratação de serviços técnicos especializados de
assessoria e consultoria em contabilidade aplicada ao
setor público, com valor estimado no montante de R$
432 mil. Para tanto, publicou o edital de licitação
Tomada de Preços nº 003/2021 (Processo
Administrativo nº 131/2021), do tipo menor preço.

predominantemente do tipo de licitação "melhor
técnica", que se destina a "serviços de natureza
intelectual, em especial na elaboração de projetos,
cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento",
conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 8.666/93.
Além disso, a promotora de justiça considera que a
Prefeitura de Rosário, ao adotar a licitação do tipo
menor preço "com exigências de qualificação técnica
desarrazoadas ao que prevê o art.45, §1º, inc. I da Lei
nº 8.666/93, limitou o caráter competitivo do referido
certame".
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins
Site: https://www.blogdodesa.com.br/justica-mandasuspender-licitacao-duvidosa-em-rosario/

Insatisfeita com o processo licitatório, a empresa VR
Assessoria pediu providências ao Ministério Público,
alegando dois pontos principais: exigência de três
profissionais com a devida inscrição junto ao Conselho
Regional de Contabilidade com comprovação de
titularidade e um profissional com especialização em
Gestão Pública e a menção ao município de
Carutapera várias vezes no edital, que, apesar de
provável erro de edição, sugere manipulação de
arquivo sem as devidas cautelas.
Para o Ministério Público, a exigência, como
condição de habilitação técnica, de profissionais com
inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade
e de profissional com a comprovação de pósgraduação em Gestão Pública, é critério
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MPMA obtém na Justiça decisão que
suspende licitação com indícios de
irregularidades em Rosário
Eduardo Ericeira

A pedido do Ministério Público do Maranhão, a
Justiça concedeu liminar, nesta quinta-feira, 24, para
suspender uma licitação organizada pelo Município de
Rosário que continha indícios de irregularidades e cuja
data de realização estava marcada para o próximo dia
30.
Em caso de descumprimento da medida, foi fixada
multa diária de R$ 5 mil a ser paga pessoalmente pelo
prefeito José Nilton Calvet Filho. O valor será revertido
em favor do fundo de que trata o artigo 13 da Lei nº
7.347/85.

técnica", que se destina a "serviços de natureza
intelectual, em especial na elaboração de projetos,
cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento",
conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 8.666/93.
Além disso, a promotora de justiça considera que a
Prefeitura de Rosário, ao adotar a licitação do tipo
menor preço "com exigências de qualificação técnica
desarrazoadas ao que prevê o art.45, §1º, inc. I da Lei
nº 8.666/93, limitou o caráter competitivo do referido
certame".
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/mpmaobtem-na-justica-decisao-que.html

A Ação Civil Pública que requereu a imediata
suspensão do procedimento licitatório (T omada de
Preços nº 003/2021 ) foi formulada pela promotora de
justiça Maria Cristina Lobato Murilo, titular da 1ª
Promotoria de Rosário. A sentença foi proferida pela
juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara da comarca.
Com a licitação, a Prefeitura de Rosário busca a
contratação de serviços técnicos especializados de
assessoria e consultoria em contabilidade aplicada ao
setor público, com valor estimado no montante de R$
432 mil. Para tanto, publicou o edital de licitação
Tomada de Preços nº 003/2021 (Processo
Administrativo nº 131/2021), do tipo menor preço.
Insatisfeita com o processo licitatório, a empresa VR
Assessoria pediu providências ao Ministério Público,
alegando dois pontos principais: exigência de três
profissionais com a devida inscrição junto ao Conselho
Regional de Contabilidade com comprovação de
titularidade e um profissional com especialização em
Gestão Pública e a menção ao município de
Carutapera várias vezes no edital, que, apesar de
provável erro de edição, sugere manipulação de
arquivo sem as devidas cautelas.
Para o Ministério Público, a exigência, como
condição de habilitação técnica, de profissionais com
inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade
e de profissional com a comprovação de pósgraduação em Gestão Pública, é critério
predominantemente do tipo de licitação "melhor
7
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Despejos ou desocupação de imóvel estão
suspensos até o fim de 2021
O Plenário do Senado aprovou o projeto que suspende
medidas judiciais o despejo ou desocupação de
imóveis até o fim de 2021, devido à pandemia de
coronavírus.

reintegração de posse.
(Gil Maranhão, com informação da Agência Senado)

O texto suspende os atos praticados desde 20 de
março de 2020, exceto aqueles já concluídos.
O PL 872/20 diz que a suspensão será aplicada
somente a contratos cujo valor mensal de aluguel seja
de até R$ 600 para imóveis residenciais e de até R$
1,2 mil para imóveis não residenciais.
A dispensa não vale no caso de imóvel ser a única
propriedade do locador e o dinheiro do aluguel
consistir em sua única fonte de renda.
O texto aprovado pelos senadores prevê, ainda, que
em razão do estado de calamidade pública decorrente
da pandemia de coronavírus, será suspenso até 31 de
dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial,
extrajudicial ou administrativa que resulte em ato ou
decisão de despejo, desocupação ou remoção forçada
coletiva de imóvel privado ou público, urbano ou rural,
seja os de moradia ou para produção.
A suspensão também vale para concessão de liminar
em ação de despejo.
A matéria se aplica aos despejos sumários, das
remoções compulsórias e relações do inquilinato,
restringe em caráter excepcional, restrito ao final da
pandemia no Brasil, como ressaltou o relator do
projeto no Senado, Jean Paul Prates (PTRN).
Segundo ele, mais de 84 mil famílias são ameaçadas
de despejo, se multiplicarmos esse número por quatro,
que é o número médio de integrantes de uma família,
teremos 340 mil pessoas, incluindo crianças.
Em relação às ocupações, a regra vale apenas para
aquelas ocorridas antes de 31 de março de 2021 e
não alcança as ações de desocupação já concluídas
na data da publicação da futura lei.
Segundo o PL, não podem ser realizadas medidas
preparatórias ou negociações, e somente após o fim
desse prazo é que o Judiciário deverá realizar
audiência de mediação entre as partes, com a
participação do Ministério Público e da Defensoria
Pública, nos processos de despejo, remoção forçada e
2
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MPMA firma TAC para regularização do
Portal da Transparência de Barra do Corda
A 1ª Promotoria de Justiça de Barra do Corda firmou,
em 1º de junho, Termo de Ajustamento de Conduta
com o Executivo e o Legislativo dos municípios de
Barra do Corda e Jenipapo dos Vieiras (termo
judiciário da referida comarca) para a correta
implantação dos Portais da Transparência, no prazo
de 90 dias. Somente para o Executivo de Jenipapo
dos Vieiras foi concedido prazo de 60 dias.

quatro anos para cumprirem as cláusulas previstas na
Lei de Responsabilidade Fiscal.

No portal, devem constar para consulta pública as
informações e dados atualizados, previstos na Lei
Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência), Lei
nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e no
Decreto nº 7.165/2010.
Pelo acordo, a regularização prevê a construção do
site do Portal da Transparência dos Municípios, com a
disponibilização de informações atualizadas de
receitas e despesas, apresentação de dados
detalhados sobre procedimentos licitatórios, prestação
de contas (relatório de gestão do ano anterior), além
do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(RRO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF), ambos dos
últimos seis meses, entre outras informações.
O descumprimento integral ou parcial das obrigações
assumidas, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o
Executivo e o Legislativo dos municípios ao
pagamento de multa diária no valor de R$ 1 mil. A
multa deverá ser paga no prazo de 15 dias a contar do
dia do recebimento da notificação do Ministério
Público.
Pelo Ministério Público do Maranhão, assinou o
TAC o promotor de justiça Guaracy Martins
Figueiredo.
Por Barra do Corda assinaram o TAC o prefeito Rigo
Alberto Teles de Sousa e o presidente da Câmara de
Vereadores, Aurean de Lima de Barbalho. De
Jenipapo dos Vieiras subscreveram o acordo o prefeito
Arnóbio de Almeida Martins e o presidente da Câmara
de Vereadores, Antonio Cleldes Ferreira de Santana.
No documento, foi ressaltado que a União, o Distrito
Federal, os Estados e os Municípios com mais de 100
mil habitantes tiveram prazo de um ano para a
implantação dos Portais da Transparência; os
Municípios com população de 50 a 100 mil pessoas
tiveram dois anos de prazo e aqueles com até 50 mil,
4

Promotor Lindonjonson Gonçalves de Sousa afirma ao
Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede
Municipal de São Luís (Sindeducação) que o MP-MA
ajuizou ação de Improbidade Administrativa contra exprefeito Edivaldo Holanda Jr.
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Em reunião virtual realizada entre o Sindicato dos Profissionais do magistério da Rede Municipal de São Luís
(Sindeducação) e o Ministério Público do Estado do Maranhão (MP-MA), Lindonjonson, 2⁰ Promotor de Justiça
de Defesa da Educação de São Luís, informou aos diretores da entidade que o órgão já ajuizou uma ação por

Ato de Improbidade Administrativa contra o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Jr. e do secretário de
Educação da referida gestão, Moacir Feitosa. A promotoria instaurou inquérito para responsabilizar a
administração passada por não realizar as reformas necessárias nas escolas da rede pública municipal nos 2
mandatos do ex-prefeito, segundo representação realizada pelo Sindeducação.
Na reunião on-line, o promotor enfatizou que é necessário traçar tal estratégia, que não existe outra maneira de
tratar o caso senão responsabilizar os gestores passados para que então o atual prefeito Eduardo Braide possa
criar um ambiente propício para o trabalho dos profissionais da educação nos próximos anos. Além disso, o
promotor considerou de extrema importância as contribuições que o Sindeducação vem fornecendo às
autoridades competentes sobre o atual cenário das escolas públicas da rede municipal e a realidade vivenciada
pelos professores com adoção do ensino remoto neste período de pandemia da covid-19.
Na oportunidade da reunião, a presidente Sheila Bordalo informou que o sindicato também realiza um trabalho
conjunto com o Ministério Público do Trabalho (MPT-MA) no que diz respeito à jornada de trabalho dos
professores durante as aulas remotas. A entidade já apresentou denúncias que vão de sobrecarga de trabalho e
passam por assédio moral.
A dirigente sindical também sugeriu ao promotor Lindonjonson que o MP siga acompanhando afinco, para tomar
providências necessárias, em relação à condução desastrosa da Semed com o Calendário Escolar 2021, pois
nunca foram entregues os chips, tablets e computadores aos professores e alunos, conforme prometido no fim
da gestão de Edivaldo Holanda Jr. e confirmado no início do ano pela então titular da Semed, Esmênia Miranda.
“A demora na entrega dos chamados kits tecnológicos, inclusive, foi um dos motivos que levou os profissionais
da educação a realizarem uma Paralisação de Advertência na semana passada”, observou a dirigente sindical
ao promotor. Como encaminhamento, Sheila Bordalo solicitou ao MP que acompanhe as questões contratuais
dos kits tecnológicos e de que forma a Prefeitura de São Luís vem trabalhando para poder oferecer internet
banda larga nas UEBs. Os repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(Fundeb) aos cofres do município e a correta aplicação da verba no ambiente escolar foi outro ponto que a
dirigente sindical pediu atenção ao MP.
Também foi uma sugestão do Sindeducação, por meio do 2º tesoureiro da entidade, Joseilton Melonio, que o
MP em breve realize uma Audiência Pública para tratar sobre o possível retorno presencial nas escolas do
município e da urgente necessidade da Prefeitura de São Luís apresentar um protocolo de biossegurança
voltado exclusivamente para a comunidade escolar.

Por fim, foi marcada uma nova reunião entre o órgão e o Sindeducação para tratar sobre os avanços dos
encaminhamentos discutidos na data de 22 de junho.
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Ministério Público ajuíza ação de
Improbidade Administrativa contra exprefeito Edivaldo Holanda Jr
Em reunião virtual realizada entre o Sindicato dos
Profissionais do magistério da Rede Municipal de São
Luís (Sindeducação) e o Ministério Público do
Estado do Maranhão (MP-MA), Lindonjonson, 20
Promotor de Justiça de Defesa da Educação de São
Luís, informou aos diretores da entidade que o órgão
já ajuizou uma ação por Ato de Improbidade
Administrativa contra o ex-prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Jr. e do secretário de Educação da
referida gestão, Moacir Feitosa. A promotoria instaurou
inquérito para responsabilizar a administração
passada por não realizar as reformas necessárias nas
escolas da rede pública municipal nos 2 mandatos do
ex-prefeito, segundo representação realizada pelo
Sindeducação.
Na reunião on-line, o promotor enfatizou que é
necessário traçar tal estratégia, que não existe outra
maneira de tratar o caso senão responsabilizar os
gestores passados para que então o atual prefeito
Eduardo Braide possa criar um ambiente propício para
o trabalho dos profissionais da educação nos próximos
anos. Além disso, o promotor considerou de extrema
importância as contribuições que o Sindeducação vem
fornecendo às autoridades competentes sobre o atual
cenário das escolas públicas da rede municipal e a
realidade vivenciada pelos professores com adoção do
ensino remoto neste período de pandemia da covid19.
Na oportunidade da reunião, a presidente Sheila
Bordalo informou que o sindicato também realiza um
trabalho conjunto com o Ministério Público do
Trabalho (MPT-MA) no que diz respeito à jornada de
trabalho dos professores durante as aulas remotas. A
entidade já apresentou denúncias que vão de
sobrecarga de trabalho e passam por assédio moral.

"A demora na entrega dos chamados kits tecnológicos,
inclusive, foi um dos motivos que levou os
profissionais da educação a realizarem uma
Paralisação de Advertência na semana passada",
observou a dirigente sindical ao promotor. Como
encaminhamento, Sheila Bordalo solicitou ao MP que
acompanhe as questões contratuais dos kits
tecnológicos e de que forma a Prefeitura de São Luís
vem trabalhando para poder oferecer internet banda
larga nas UEBs. Os repasses do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(Fundeb) aos cofres do município e a correta aplicação
da verba no ambiente escolar foi outro ponto que a
dirigente sindical pediu atenção ao MP.
Também foi uma sugestão do Sindeducação, por meio
do 2º tesoureiro da entidade, Joseilton Melonio, que o
MP em breve realize uma Audiência Pública para
tratar sobre o possível retorno presencial nas escolas
do município e da urgente necessidade da Prefeitura
de São Luís apresentar um protocolo de
biossegurança voltado exclusivamente para a
comunidade escolar.
Por fim, foi marcada uma nova reunião entre o órgão e
o Sindeducação para tratar sobre os avanços dos
encaminhamentos discutidos na data de 22 de junho.
Site: http://diegoemir.com/2021/06/ministerio-publicoajuiza-acao-de-improbidade-administrativa-contra-exprefeito-edivaldo-holanda-jr/

A dirigente sindical também sugeriu ao promotor
Lindonjonson que o MP siga acompanhando afinco,
para tomar providências necessárias, em relação à
condução desastrosa da Semed com o Calendário
Escolar 2021, pois nunca foram entregues os chips,
tablets e computadores aos professores e alunos,
conforme prometido no fim da gestão de Edivaldo
Holanda Jr. e confirmado no início do ano pela então
titular da Semed, Esmênia Miranda.
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Empresário e ex-prefeito de Lagoa Grande
está desaparecido no Maranhão
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/25/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-06.57.15-07.02.55-1624627440.mp4
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Assalto no bairro Jardim América
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/25/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.05.25-07.08.41-1624627493.mp4
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Um homem morre após confrontar a polícia
militar
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/25/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.37.44-07.39.16-1624627869.mp4
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Homem é assassinado na cidade Chapadinha
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/25/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.24.57-07.28.34-1624627808.mp4
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Casal preso em flagrante
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/25/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.44.57-07.46.42-1624627951.mp4
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Estelionatário é preso na baixada
maranhense
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/25/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.49.05-07.53.40-1624628036.mp4
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Homem de 34 anos é preso por estupro de
vulnerável em Espelho D"água
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/25/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.55.40-07.56.43-1624628140.mp4
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Prisão a 3 criminosos que praticavam
assaltos
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/25/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-07.23.43-07.25.38-1624626519.mp4
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Polícia civil prende acusado de latrocínio em
São Luís
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/25/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-06.58.12-06.58.53-1624626032.mp4
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Polícia busca foragido da justiça
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/06/25/TVDIFUSORAAF
SBTSOLUSMA-06.11.37-06.16.31-1624624348.mp4
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Promotorias de justiça em Araioses - BATE
REBATE
O vice-governador Carlos Brandão esteve, nesta
quarta-feira (23), no município de Araioses, para a
inauguração da sede das Promotorias de Justiça órgãos com atribuição em diversas áreas de atuação
do Ministério Público. Fundamental para o
cumprimento da Constituição e para a concretização
de direitos, com desempenho de funções institucionais
nas comarcas, tanto na esfera judicial como na
extrajudicial, a nova sede tem quatro gabinetes para
promotores, sala de servidores, sala de reunião,
arquivo, quatro banheiros, copa, área de serviço,
recepção, sala de segurança, protocolo e garagem.
Brandão falou da importância da nova sede,
principalmente para quem não tem recursos para
pagar um advogado, e sobre a parceria que o Governo
do Estado tem realizado com o Poder Judiciário em
prol da garantia de direitos. O procurador-geral de
Justiça, Eduardo Nicolau, reforçou a importância da
sede para servir à população de Araioses, até então
desprovida de um local que atendesse a demanda do
município.

Figueiredo, participou do evento, que contou ainda
com a presença do ministro Luís Roberto Barroso,
presidente do TSE, que relatou como foi à visita dos
parlamentares da comissão temporária da Câmara dos
Deputados ao órgão para conhecerem o sistema
eletrônico de votação e as formas de auditoria já
existentes. Barroso destacou que o voto sempre foi
auditável e que não há registros de fraudes
comprovadas. Porém, se o voto impresso for aprovado
pelo Congresso Nacional caberá à JE colocá-lo em
prática. O presidente do TSE explicou que o custo do
voto impresso é muito alto para o Brasil voltar à
situação anterior que era de possibilidade de fraudes
antes de ser adotado o voto através da urna
eletrônica, cujos sistemas são confiáveis e há
constantes testes para verificação de sua segurança
por parte de instituições como a Procuradoria Geral da
República, OAB, partidos políticos e até mesmo
cidadãos.

JUSTIÇA CASSA MANDATO DE PREFEITO A Justiça
Eleitoral julgou procedente a ação de investigação
judicial eleitoral para cassar o diploma do Prefeito de
Itinga, Lúcio Flávio, e de seu vice Jamel, que estão
sendo acusados de abuso de poder econômico e
compra de votos nas eleições municipais de 2020.A
ação foi proposta pela Coligação PT/PODEMOS. Um
dos principais fundamentos da ação é a prisão do
senhor Robério Ferreira, autuado em flagrante no dia
da eleição (15/11) pela prática do crime eleitoral de
compra de votos. Naquela ocasião, Robério foi preso e
no interior do seu veículo foi encontrada uma grande
quantidade de santinhos da Coligação "Itinga pra
Frente", da então candidata a vereadora Quédia Viana
e do então candidato a prefeito Lúcio Flávio; um
caderno com adesivos da Coligação "Itinga pra Frente"
e dos citados candidatos, bem como diversas
anotações de nomes e valores, camisas na coloração
amarela, requisições de abastecimento de gasolina e
pontas de prego amarrados em arame, conhecidos
como miguelitos.

QUEM TEVE CONTAS REITADAS PODERÁ SE
CANDIDATAR O Plenário da Câmara dos Deputados
aprovou proposta que garante o direito de se
candidatar ao gestor público que tenha tido suas
contas julgadas irregulares, mas tenha sido punido
apenas com multa. Foram 345 favoráveis, 98
contrários e 4 abstenções. O Projeto de Lei
Complementar 9/21, do Lúcio Mosquini (MDB-RO),
agora segue para o Senado Federal. Atualmente, é
inelegível por oito anos o gestor que tiver contas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure
ato doloso de improbidade administrativa, e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se
esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.A proposta aprovada determina que a pena
não cabe aos responsáveis que tenham tido suas
contas julgadas irregulares, sem imputação de débito,
e tenham sido sancionados exclusivamente com o
pagamento de multa.O relator, deputado Enrico Misasi
(PV-SP), afirmou que se trata de tornar a Lei
Complementar 64/90 compatível com a jurisprudência
dos tribunais eleitorais. "Ao analisarem as contas, os
tribunais vêem que a pena é desproporcional.

COPTREL DEBATE AÇÕES DA JUSTIÇA
ELEITORAL Nesta quarta, 23 de junho, os 27
presidentes de TREs se reuniram, por
videoconferência, na IV Assembleia Geral do Colégio
de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. O
presidente do TRE-MA, desembargador Joaquim

VEREADORES PEDEM SERVIÇOS DE LIMPEZA
PÚBLICA Os vereadores Ribeiro Neto (PMN) e
Rosana da Saúde (Republicanos), apresentaram
requerimentos, em sessão extraordinária na última
quarta-feira, 23, solicitando serviços de limpeza em
vias públicas nas zonas urbana e rural de São Luís.
1
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MPMA obtém na Justiça decisão que
suspende licitação com indícios de
irregularidades em Rosário
A pedido do Ministério Público do Maranhão, a
Justiça concedeu liminar, nesta quinta-feira, 24, para
suspender uma licitação organizada pelo Município de
Rosário que continha indícios de irregularidades e cuja
data de realização estava marcada para o próximo dia
30.

intelectual, em especial na elaboração de projetos,
cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento",
conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 8.666/93.
Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia25-06-2021/

Em caso de descumprimento da medida, foi fixada
multa diária de R$ 5 mil a ser paga pessoalmente pelo
prefeito José Nilton Calvet Filho. O valor será revertido
em favor do fundo de que trata o artigo 13 da Lei nº
7.347/85.
A Ação Civil Pública que requereu a imediata
suspensão do procedimento licitatório (Tomada de
Preços nº 003/2021) foi formulada pela promotora de
justiça Maria Cristina Lobato Murilo, titular da 1ª
Promotoria de Rosário. A sentença foi proferida pela
juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara da comarca.
LICITAÇÃO Com a licitação, a Prefeitura de Rosário
busca a contratação de serviços técnicos
especializados de assessoria e consultoria em
contabilidade aplicada ao setor público, com valor
estimado no montante de R$ 432 mil. Para tanto,
publicou o edital de licitação Tomada de Preços nº
003/2021 (Processo Administrativo nº 131/2021), do
tipo menor preço.
Insatisfeita com o processo licitatório, a empresa VR
Assessoria pediu providências ao Ministério Público,
alegando dois pontos principais: exigência de três
profissionais com a devida inscrição junto ao Conselho
Regional de Contabilidade com comprovação de
titularidade e um profissional com especialização em
Gestão Pública e a menção ao município de
Carutapera várias vezes no edital, que, apesar de
provável erro de edição, sugere manipulação de
arquivo sem as devidas cautelas.
Para o Ministério Público, a exigência, como
condição de habilitação técnica, de profissionais com
inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade
e de profissional com a comprovação de pósgraduação em Gestão Pública, é critério
predominantemente do tipo de licitação "melhor
técnica", que se destina a "serviços de natureza
3
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MPMA firma TAC para regularização do
Portal da Transparência
A 1ª Promotoria de Justiça de Barra do Corda firmou,
em 1º de junho, Termo de Ajustamento de Conduta
com o Executivo e o Legislativo dos municípios de
Barra do Corda e Jenipapo dos Vieiras (termo
judiciário da referida comarca) para a correta
implantação dos Portais da Transparência, no prazo
de 90 dias. Somente para o Executivo de Jenipapo
dos Vieiras foi concedido prazo de 60 dias.
No portal, devem constar para consulta pública as
informações e dados atualizados, previstos na Lei
Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência), Lei
nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e no
Decreto nº 7.165/2010.
Pelo acordo, a regularização prevê a construção do
site do Portal da Transparência dos Municípios, com a
disponibilização de informações atualizadas de
receitas e despesas, apresentação de dados
detalhados sobre procedimentos licitatórios, prestação
de contas (relatório de gestão do ano anterior), além
do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(RRO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF), ambos dos
últimos seis meses, entre outras informações.
O descumprimento integral ou parcial das obrigações
assumidas, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o
Executivo e o Legislativo dos municípios ao
pagamento de multa diária no valor de R$ 1 mil. A
multa deverá ser paga no prazo de 15 dias a contar do
dia do recebimento da notificação do Ministério
Público.
Pelo Ministério Público do Maranhão, assinou o
TAC o promotor de justiça Guaracy Martins
Figueiredo.
Por Barra do Corda assinaram o TAC o prefeito Rigo
Alberto Teles de Sousa e o presidente da Câmara de
Vereadores, Aurean de Lima de Barbalho. De
Jenipapo dos Vieiras subscreveram o acordo o prefeito
Arnóbio de Almeida Martins e o presidente da Câmara
de Vereadores, Antonio Cleldes Ferreira de Santana.
Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia25-06-2021/
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MA10 SEMPRE NOTÍCIA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 25 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA recomenda alteração de nome de
escola pública que homenageia pessoa viva
Assessoria

O Ministério Público do Maranhão emitiu uma
Recomendação ao Município de Açailândia para que
seja alterado o nome da Escola Municipal Ildenor
Gonçalves, localizada no povoado Novo Oriente, no
prazo de 60 dias.
Ildenor Gonçalves, que ainda está vivo, é irmão do exprefeito Ildemar Gonçalves. A Lei Federal nº 6.454/77,
nos artigos 1º e 2º, proíbe a atribuição de nome de
pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, bem
como a inscrição de nomes de autoridades ou
administradores em placas indicadoras de obras ou
veículo de propriedade ou a serviço da Administração
Pública.
Autor da Recomendação, o promotor de justiça
Tiago Quintanilha Nogueira,
titular da 2ª Promotoria Cível de Açailândia, observa
que tanto o Supremo Tribunal Federal como o
Conselho Nacional de Justiça já se posicionaram no
mesmo sentido a respeito da impessoalidade na
designação de bens públicos, reconhecendo a
ilegalidade do ato de se atribuir nome de pessoas
vivas a tais bens.
O membro do Ministério Público também requereu
que o prefeito de Açailândia dê ampla e imediata
divulgação e publicidade à Recomendação, inclusive
no website do município, bem como informe, em até
dez dias úteis, se acatará ou não o teor do documento.
Na hipótese de se recusar a cumprir o recomendado, o
chefe do Executivo deverá apresentar as justificativas.
Em caso de acatamento, deverá o prefeito informar as
providências adotadas, no mesmo prazo de até 10
dias úteis.
Site: https://www.ma10.com.br/2021/06/25/mpmarecomenda-alteracao-de-nome-de-escola-publica-quehomenageia-pessoa-viva/
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BLOG WILTON LIMA. Sex, 25 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

AÇAILÂNDIA: MPMA recomenda
alteração de nome de escola pública que
homenageia pessoa viva
O Ministério Público do Maranhão emitiu nesta
quarta-feira, 24, uma Recomendação ao Município de
Açailândia para que seja alterado o nome da Escola
Municipal Ildenor Gonçalves, localizada no povoado
Novo Oriente, no prazo de 60 dias.
Site: https://www.wiltonlima.com.br/2021/06/acailandiampma-recomenda-alteracao-de.html
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BLOG RUI PORÃO / SÃO LUÍS / MA. Sex, 25 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Governador Edison Lobão! Ministério
Público instaura Inquérito Civil para apurar
responsabilidade do Secretário de Meio
Ambiente, Marcus Pereira de Freitas!!!
Rui Marisson

Se ficar provado a culpa do Secretário Marcus Pereira
de Freitas, ele poderá responder ação de
improbidade administrativa!!!

denominação "condomínio de chácaras Águas Claras",
de responsabilidade do Sr.
André, inclusive com ampla divulgação de vendas do
referido empreendimento em

Se ficar provado a culpa do Secretário Marcus Pereira
de Freitas, ele poderá responder ação de
improbidade administrativa!!!

meios de comunicação de rádio e TV.

O Ministério

culpa do Secretário Marcus Pereira de Freitas, ele
poderá responder ação de improbidade

Público, através do Promotor Jadilson Cirqueira de
Sousa, instaurou Inquérito

administrativa!!!

Civil para apurar responsabilidade do Secretário de
Meio Ambiente da cidade de

Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/06/governadoredison-lobao-ministerio.html

Se ficar provado a

Governador Edison Lobão, Marcus Pereira de Freitas.
O secretário
expediu certidão de uso e ocupação do solo ao
representante legal do
empreendimento denominado Condomínio de
Chácaras Águas Claras, em zona rural do
município, sem a observância dos requisitos legais
para o desmembramento de
áreas rurais, e com características típicas de
loteamento urbano, atividade
expressamente proibida por lei.
As informações
chegaram até o promotor dando conta da implantação
de mais um loteamento ilegal
e clandestino, no município de Governador Edson
Lobão, em área rural, sob a
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BLOG RUI PORÃO / SÃO LUÍS / MA. Sex, 25 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Presidente da Câmara Municipal de
Davinópolis, vai torrar R$ 14 mil reais
somente com o projeto de ampliação da
casa!!!
Rui Marisson

Alô alô Ministério Público, o dinheiro tá correndo
solto em Davinópolis, deve tá dando no meio das
canelas. O prédio da nova câmara ainda não foi
concluído, mas o presidente da casa já está pensando
em ampliá-lo.
Alô alô Ministério Público, o dinheiro tá correndo
solto em Davinópolis, deve tá dando no meio das
canelas. O prédio da nova câmara ainda não foi
concluído, mas o presidente da casa já está pensando
em ampliá-lo.
O Presidente da
Câmara Municipal de Davinópolis, Juliano Alves
Abreu, assinou contrato no valor
de R$ 14 mil reais para ampliação do prédio da
câmara, o felizardo foi Juan
Ricardo Climaco dos Santos.
Alô alô Ministério
Público, o dinheiro tá correndo solto em Davinópolis,
deve tá dando no meio das
canelas. O prédio da nova câmara ainda não foi
concluído, mas o presidente da
casa já está pensando em ampliá-lo.
Só o projeto da
ampliação vai custar aos cofres público R$ 14 mil
reais, imagina quanto ele tá
disposto a torrar??? Eita como é bom dá tiros com
pólvora alheia!!!
Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/06/presidente-dacamara-municipal-de.html
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BLOG LUIS CARDOSO / SÃO LUÍS / MA. Sex, 25 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Justiça suspende licitação com indícios de
irregularidades em Rosário, no Maranhão
(Decisão)
A pedido do Ministério Público do Maranhão, a
Justiça concedeu liminar, nesta quinta-feira, 24, para
suspender uma licitação organizada pelo Município de
Rosário que continha indícios de irregularidades e cuja
data de realização estava marcada para o próximo dia
30.
Em caso de descumprimento da medida, foi fixada
multa diária de R$ 5 mil a ser paga pessoalmente pelo
prefeito José Nilton Calvet Filho. O valor será revertido
em favor do fundo de que trata o artigo 13 da Lei nº
7.347/85.
A Ação Civil Pública que requereu a imediata
suspensão do procedimento licitatório (Tomada de
Preços nº 003/2021) foi formulada pela promotora de
justiça Maria Cristina Lobato Murilo, titular da 1ª
Promotoria de Rosário. A sentença foi proferida pela
juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara da comarca.

técnica", que se destina a "serviços de natureza
intelectual, em especial na elaboração de projetos,
cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento",
conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 8.666/93.
Além disso, a promotora de justiça considera que a
Prefeitura de Rosário, ao adotar a licitação do tipo
menor preço "com exigências de qualificação técnica
desarrazoadas ao que prevê o art.45, §1º, inc. I da Lei
nº 8.666/93, limitou o caráter competitivo do referido
certame".
Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo
TwitterT e pelo Facebook.
Site: https://luiscardoso.com.br/decisao/2021/06/justicasuspende-licitacao-com-indicios-de-irregularidades-emrosario-no-maranhao/

Licitação
Com a licitação, a Prefeitura de Rosário busca a
contratação de serviços técnicos especializados de
assessoria e consultoria em contabilidade aplicada ao
setor público, com valor estimado no montante de R$
432 mil. Para tanto, publicou o edital de licitação
Tomada de Preços nº 003/2021 (Processo
Administrativo nº 131/2021), do tipo menor preço.
Insatisfeita com o processo licitatório, a empresa VR
Assessoria pediu providências ao Ministério Público,
alegando dois pontos principais: exigência de três
profissionais com a devida inscrição junto ao Conselho
Regional de Contabilidade com comprovação de
titularidade e um profissional com especialização em
Gestão Pública e a menção ao município de
Carutapera várias vezes no edital, que, apesar de
provável erro de edição, sugere manipulação de
arquivo sem as devidas cautelas.
Para o Ministério Público, a exigência, como
condição de habilitação técnica, de profissionais com
inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade
e de profissional com a comprovação de pósgraduação em Gestão Pública, é critério
predominantemente do tipo de licitação "melhor
9

BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Sex, 25 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MPMA obtém na Justiça decisão que
suspende licitação com indícios de
irregularidades em Rosário
Eduardo Ericeira

A pedido do Ministério Público do Maranhão, a
Justiça concedeu liminar, nesta quinta-feira, 24, para
suspender uma licitação organizada pelo Município de
Rosário que continha indícios de irregularidades e cuja
data de realização estava marcada para o próximo dia
30.
Em caso de descumprimento da medida, foi fixada
multa diária de R$ 5 mil a ser paga pessoalmente pelo
prefeito José Nilton Calvet Filho. O valor será revertido
em favor do fundo de que trata o artigo 13 da Lei nº
7.347/85.

técnica", que se destina a "serviços de natureza
intelectual, em especial na elaboração de projetos,
cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento",
conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 8.666/93.
Além disso, a promotora de justiça considera que a
Prefeitura de Rosário, ao adotar a licitação do tipo
menor preço "com exigências de qualificação técnica
desarrazoadas ao que prevê o art.45, §1º, inc. I da Lei
nº 8.666/93, limitou o caráter competitivo do referido
certame".
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/mpmaobtem-na-justica-decisao-que.html

A Ação Civil Pública que requereu a imediata
suspensão do procedimento licitatório (T omada de
Preços nº 003/2021 ) foi formulada pela promotora de
justiça Maria Cristina Lobato Murilo, titular da 1ª
Promotoria de Rosário. A sentença foi proferida pela
juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara da comarca.
Com a licitação, a Prefeitura de Rosário busca a
contratação de serviços técnicos especializados de
assessoria e consultoria em contabilidade aplicada ao
setor público, com valor estimado no montante de R$
432 mil. Para tanto, publicou o edital de licitação
Tomada de Preços nº 003/2021 (Processo
Administrativo nº 131/2021), do tipo menor preço.
Insatisfeita com o processo licitatório, a empresa VR
Assessoria pediu providências ao Ministério Público,
alegando dois pontos principais: exigência de três
profissionais com a devida inscrição junto ao Conselho
Regional de Contabilidade com comprovação de
titularidade e um profissional com especialização em
Gestão Pública e a menção ao município de
Carutapera várias vezes no edital, que, apesar de
provável erro de edição, sugere manipulação de
arquivo sem as devidas cautelas.
Para o Ministério Público, a exigência, como
condição de habilitação técnica, de profissionais com
inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade
e de profissional com a comprovação de pósgraduação em Gestão Pública, é critério
predominantemente do tipo de licitação "melhor
10

BLOG EDUARDO ERICEIRA / SÃO LUÍS / MA. Sex, 25 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A pedido do MP, Paula Azevedo deve
demitir seletivados e nomear aprovados em
concurso, em Paço do Lumiar
Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Maranhão propôs Ação
Civil Pública em desfavor do Município de Paço do
Lumiar para que sejam nomeados os aprovados no
concurso público realizado em 2018. A Promotoria de
Justiça de Paço do Lumiar requereu a medida liminar
devido ao iminente término do prazo de validade do
certame, visando a evitar maiores prejuízos aos
aprovados.

Foi solicitado ainda que o Município se abstenha e
realizar novos processos seletivos para contratação
temporária de servidores até o término do prazo de
validade do concurso vigente.
Site: http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/apedido-do-mp-paula-azevedo-deve.html

De acordo com a ação, a Prefeitura de Paço do Lumiar
promoveu concurso público para provimento de cargos
efetivos do quadro de pessoal. No momento da
aplicação das provas, foram constatadas fraudes
pontuais, inclusive com a prisão dos envolvidos.
Entretanto, estes fatos não desqualificaram o
concurso, que foi homologado em 2020, mediante
decisão do Tribunal de Justiça.
Vários candidatos aprovados no certame foram
nomeados e empossados sub judice, após decisões
do Tribunal de Justiça. Nomeações precárias, porque
podem sofrer modificações no curso do processo, a
depender da sentença.
Em contrapartida, por meio das secretarias municipais
de Educação e de Desenvolvimento Social, Paço do
Lumiar promoveu seletivos para contratações
temporárias em vagas previstas no concurso, em
detrimento dos candidatos aprovados. Além de
contratações terceirizadas para o quadro da Secretaria
Municipal de Saúde.
A ACP requereu que o Município exonere, em 30 dias,
todos os seletivados e contratados irregularmente,
sem prévia aprovação em concurso público.
Pede ainda, para que, dentro do prazo de validade do
concurso (até 05 de setembro de 2021), providencie a
nomeação de todos os candidatos aprovados no
concurso público , dentro do número de vagas
previstas, bem como daqueles que se encontrem no
cadastro de reserva, preteridos na ordem de
classificação pelos seletivados e contratados
irregularmente.
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BLOG DO MINARD / SÃO LUÍS / MA. Sex, 25 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Juíza barra licitação com 'cheirinho' de
fraude em Rosário
A juíza Karine Lopes de Castro concedeu liminar,
nesta quinta-feira (24), a pedido do Ministério Público
do Maranhão, suspendendo uma licitação organizada
pelo Município de Rosário que continha indícios de
irregularidades e cuja data de realização estava
marcada para o próximo dia 30.

certame".
Site: https://blogdominard.com.br/2021/06/juiza-barralicitacao-com-cheirinho-de-fraude-em-rosario/

Em caso de descumprimento da medida, foi fixada
multa diária de R$ 5 mil a ser paga pessoalmente pelo
prefeito Calvet Filho.
A Ação Civil Pública foi formulada pela promotora de
Justiça Maria Cristina Lobato Murilo, titular da 1ª
Promotoria de Rosário.
Com a licitação, a Prefeitura de Rosário busca
contratar serviços técnicos especializados de
assessoria e consultoria em contabilidade aplicada ao
setor público, com valor estimado no montante de R$
432 mil. Para tanto, publicou o edital de licitação
Tomada de Preços nº 003/2021 (Processo
Administrativo nº 131/2021), do tipo menor preço.
Insatisfeita com o processo licitatório, a empresa VR
Assessoria pediu providências ao Ministério Público,
alegando dois pontos principais: exigência de três
profissionais com a devida inscrição junto ao Conselho
Regional de Contabilidade com comprovação de
titularidade e um profissional com especialização em
Gestão Pública e a menção ao município de
Carutapera várias vezes no edital, que, apesar de
provável erro de edição, sugere manipulação de
arquivo sem as devidas cautelas.
Para o MP, a exigência, como condição de habilitação
técnica, de profissionais com inscrição junto ao
Conselho Regional de Contabilidade e de profissional
com a comprovação de pós-graduação em Gestão
Pública, é critério predominantemente do tipo de
licitação "melhor técnica", que se destina a "serviços
de natureza intelectual, em especial na elaboração de
projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e
gerenciamento", conforme dispõe o art. 46 da Lei nº
8.666/93.
Além disso, a promotora de Justiça considera que a
Prefeitura de Rosário, ao adotar a licitação do tipo
menor preço "com exigências de qualificação técnica
desarrazoadas ao que prevê o art.45, §1º, inc. I da Lei
nº 8.666/93, limitou o caráter competitivo do referido
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BLOG DO MARCIAL LIMA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Sex, 25 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em Açailândia, MP-MA recomenda
alteração de nome de escola pública que
homenageia pessoa viva
O Ministério Público do Maranhão emitiu, na última
quarta-feira (23), uma Recomendação ao município de
Açailândia para que seja alterado o nome da Escola
Municipal Ildenor Gonçalves, localizada no Povoado
Novo Oriente, no prazo de 60 dias.
Ildenor Gonçalves, que ainda está vivo, é irmão do exprefeito Ildemar Gonçalves. A Lei Federal nº 6.454/77,
nos artigos 1º e 2º, proíbe a atribuição de nome de
pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, bem
como a inscrição de nomes de autoridades ou
administradores em placas indicadoras de obras ou
veículo de propriedade ou a serviço da Administração
Pública.
Autor da Recomendação, o promotor de Justiça
Tiago Quintanilha Nogueira, titular da 2ª Promotoria
Cível de Açailândia, observa que tanto o Supremo
Tribunal Federal como o Conselho Nacional de Justiça
já se posicionaram no mesmo sentido a respeito da
impessoalidade na designação de bens públicos,
reconhecendo a ilegalidade do ato de se atribuir nome
de pessoas vivas a tais bens.
O integrante do Ministério Público também requereu
que o prefeito de Açailândia dê ampla e imediata
divulgação e publicidade à Recomendação, inclusive
no "website" do município, bem como informe, em até
dez dias úteis, se acatará ou não o teor do documento.
Na hipótese de se recusar a cumprir o recomendado, o
chefe do Executivo deverá apresentar as justificativas.
Em caso de acatamento, deverá o prefeito informar as
providências adotadas, no mesmo prazo de até 10
dias úteis.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/06/emacailandia-mp-ma-recomenda-alteracao.html
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Justiça determina suspensão de licitação em
Rosário
Gláucio Ericeira

A pedido do Ministério Público do Maranhão, a
Justiça concedeu liminar, nesta quinta-feira, 24, para
suspender uma licitação organizada pelo Município de
Rosário que continha indícios de irregularidades e cuja
data de realização estava marcada para o próximo dia
30.
Em caso de descumprimento da medida, foi fixada
multa diária de R$ 5 mil a ser paga pessoalmente pelo
prefeito José Nilton Calvet Filho. O valor será revertido
em favor do fundo de que trata o artigo 13 da Lei nº
7.347/85.

cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento",
conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 8.666/93.
Além disso, a promotora de justiça considera que a
Prefeitura de Rosário, ao adotar a licitação do tipo
menor preço "com exigências de qualificação técnica
desarrazoadas ao que prevê o art.45, §1º, inc. I da Lei
nº 8.666/93, limitou o caráter competitivo do referido
certame".
Site: https://www.glaucioericeira.com.br/2021/06/justicadetermina-suspensao-de-licitacao-em-rosario/

A Ação Civil Pública que requereu a imediata
suspensão do procedimento licitatório (Tomada de
Preços nº 003/2021) foi formulada pela promotora de
justiça Maria Cristina Lobato Murilo, titular da 1ª
Promotoria de Rosário. A sentença foi proferida pela
juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara da comarca.
Licitação - Com a licitação, a Prefeitura de Rosário
busca a contratação de serviços técnicos
especializados de assessoria e consultoria em
contabilidade aplicada ao setor público, com valor
estimado no montante de R$ 432 mil. Para tanto,
publicou o edital de licitação Tomada de Preços nº
003/2021 (Processo Administrativo nº 131/2021), do
tipo menor preço.
Insatisfeita com o processo licitatório, a empresa VR
Assessoria pediu providências ao Ministério Público,
alegando dois pontos principais: exigência de três
profissionais com a devida inscrição junto ao Conselho
Regional de Contabilidade com comprovação de
titularidade e um profissional com especialização em
Gestão Pública e a menção ao município de
Carutapera várias vezes no edital, que, apesar de
provável erro de edição, sugere manipulação de
arquivo sem as devidas cautelas.
Para o Ministério Público, a exigência, como
condição de habilitação técnica, de profissionais com
inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade
e de profissional com a comprovação de pósgraduação em Gestão Pública, é critério
predominantemente do tipo de licitação "melhor
técnica", que se destina a "serviços de natureza
intelectual, em especial na elaboração de projetos,
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JUSTIÇA MANDA SUSPENDER
LICITAÇÃO DUVIDOSA EM ROSÁRIO
(Notícias)
Leandro de Sá

Menu
A Justiça concedeu liminar, nesta quinta-feira, 24, para
suspender uma licitação organizada pela Prefeitura de
Rosário que continha indícios de irregularidades e cuja
data de realização estava marcada para o próximo dia
30.
Em caso de descumprimento da medida, foi fixada
multa diária de R$ 5 mil a ser paga pessoalmente pelo
prefeito José Nilton Calvet Filho. O valor será revertido
em favor do fundo de que trata o artigo 13 da Lei nº
7.347/85.
A Ação Civil Pública que requereu a imediata
suspensão do procedimento licitatório (Tomada de
Preços nº 003/2021) foi formulada pela promotora de
justiça Maria Cristina Lobato Murilo, titular da 1ª
Promotoria de Rosário. A sentença foi proferida pela
juíza Karine Lopes de Castro, da 1ª Vara da comarca.
Com a licitação, a Prefeitura de Rosário busca a
contratação de serviços técnicos especializados de
assessoria e consultoria em contabilidade aplicada ao
setor público, com valor estimado no montante de R$
432 mil. Para tanto, publicou o edital de licitação
Tomada de Preços nº 003/2021 (Processo
Administrativo nº 131/2021), do tipo menor preço.

predominantemente do tipo de licitação "melhor
técnica", que se destina a "serviços de natureza
intelectual, em especial na elaboração de projetos,
cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento",
conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 8.666/93.
Além disso, a promotora de justiça considera que a
Prefeitura de Rosário, ao adotar a licitação do tipo
menor preço "com exigências de qualificação técnica
desarrazoadas ao que prevê o art.45, §1º, inc. I da Lei
nº 8.666/93, limitou o caráter competitivo do referido
certame".
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Insatisfeita com o processo licitatório, a empresa VR
Assessoria pediu providências ao Ministério Público,
alegando dois pontos principais: exigência de três
profissionais com a devida inscrição junto ao Conselho
Regional de Contabilidade com comprovação de
titularidade e um profissional com especialização em
Gestão Pública e a menção ao município de
Carutapera várias vezes no edital, que, apesar de
provável erro de edição, sugere manipulação de
arquivo sem as devidas cautelas.
Para o Ministério Público, a exigência, como
condição de habilitação técnica, de profissionais com
inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade
e de profissional com a comprovação de pósgraduação em Gestão Pública, é critério
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