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Deputado entra com representação contra
prefeita de Paço do Lumiar
John Cutrim

O deputado estadual Yglésio Moyses (PROS) entrou
com uma representação no Ministério Público, em
desfavor da prefeita Paula Azevedo, após sessão
plenária na Câmara Municipal de Paço do Lumiar.
Suspeitas apontam para o fato de que a prefeita do
município teria 'liberado' secretários e outros
servidores públicos para construir uma base de apoio
à secretária de Saúde Danielle Pereira.
Os servidores presentes "deveriam estar trabalhando,
em afronta direta ao disposto na Lei Municipal nº
180/1993", destaca um trecho do documento.
A chefe da Saúde luminense foi convocada pelo
legislativo local para prestar esclarecimentos em
relação à aplicação do recurso federal destinados ao
combate da covid-19, o SAMU que se encontra
desativado, além de outros contratos entre o município
e empresas.
No documento, o parlamentar destaca que o alvo da
investigação é a liberação dos secretários de suas
funções administrativas, sem citar servidores públicos
de outras áreas que, por algum motivo, também
estavam presentes. Caso não conste 'liberação' por
parte da prefeita, o parlamentar pede que sejam
aplicadas sanções administrativas aos agentes
públicos citados.
Site: https://johncutrim.com.br/deputado-entra-comrepresentacao-contra-prefeita-de-paco-do-lumiar/
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Prefeito de Buriti Bravo é acionado por
improbidade administrativa
A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti Bravo
ingressou, na quarta-feira, 24, com uma Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
contra o Município, o prefeito Cid Pereira da Costa,
outras seis pessoas e três empresas. O motivo são
irregularidades em uma licitação realizada em 2018.
Também foram acionados o então pregoeiro do
Município, Carlos Alarico Francisco Duarte; a
secretária municipal de Finanças, Vera Maria Oliveira
da Costa; a presidente da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), Milena Vieira de Sousa Silva, além
dos empresários Augusto César Carvalho Ferreira,
Valdenir Alves Moura e Tiago de Melo Lima e suas
respectivas empresas: A. Cesar C. Ferreira - ME,
Valdenir A Moura Claudio Lemos Ltda ME e T de M
Lima - ME.
As investigações sobre o pregão presencial n°
14/2018, que teve como objetivo a contratação de
empresa para fornecimento parcelado de peças
automotivas, acessórios, pneus e baterias para
atender às necessidades das secretarias municipais,
apontaram uma série de irregularidades, que
configuram improbidade administrativa. O valor total
estimado da licitação era de R$ 1.801.325,15.

designando representante da administração municipal
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
contratos.
"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de licitação direcionada, superfaturada, com
diversas irregularidades, cláusulas restritivas e
inexpressiva publicidade, motivos que impossibilitaram
um maior conhecimento do certame por pretensos
interessados e, consequentemente, uma possível
maior disputa e uma melhor proposta de contrato para
a administração pública", observa, na Ação, o
promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.
Se condenados por improbidade administrativa, os
envolvidos estarão sujeitos ao ressarcimento integral
do dano causado, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição
de contratar ou receber benefícios do Poder Público.

Entre os problemas apontados pela Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça estão a
ausência de justificativa da necessidade de aquisição
da quantidade de peças e serviços previstas, a
pesquisa prévia de preços somente junto a três
fornecedores e a falta de informação sobre o saldo da
dotação orçamentária.
Também não consta do processo o comprovante de
publicação do aviso do edital na internet, o que diminui
a possibilidade de empresas participarem do certame.
Ainda no que diz respeito à limitação de
competitividade, há diversas cláusulas restritivas no
edital, como o impedimento de participação de
empresas em recuperação judicial, a desconsideração
de propostas enviadas por via postal e a necessidade
de comparecimento presencial à sede da CPL para
obtenção do edital da licitação.
Nos contratos assinados também foram identificados
itens contratados em quantidades e valores superiores
ao que havia sido licitado. Também não há ato
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Por irregularidades em licitação de R$ 1,8
milhão, prefeito de Buriti Bravo, Cid Costa é
acionado por improbidade
A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti Bravo
ingressou, na quarta-feira, 24, com uma Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
contra o Município, o prefeito Cid Pereira da Costa,
outras seis pessoas e três empresas. O motivo são
irregularidades em uma licitação realizada em 2018.
Também foram acionados o então pregoeiro do
Município, Carlos Alarico Francisco Duarte; a
secretária municipal de Finanças, Vera Maria Oliveira
da Costa; a presidente da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), Milena Vieira de Sousa Silva, além
dos empresários Augusto César Carvalho Ferreira,
Valdenir Alves Moura e Tiago de Melo Lima e suas
respectivas empresas: A. Cesar C. Ferreira - ME,
Valdenir A Moura & Claudio Lemos Ltda ME e T de M
Lima - ME.
As investigações sobre o pregão presencial n°
14/2018, que teve como objetivo a contratação de
empresa para fornecimento parcelado de peças
automotivas, acessórios, pneus e baterias para
atender às necessidades das secretarias municipais,
apontaram uma série de irregularidades, que
configuram improbidade administrativa. O valor total
estimado da licitação era de R$ 1.801.325,15.

itens contratados em quantidades e valores superiores
ao que havia sido licitado. Também não há ato
designando representante da administração municipal
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
contratos.
"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de licitação direcionada, superfaturada, com
diversas irregularidades, cláusulas restritivas e
inexpressiva publicidade, motivos que impossibilitaram
um maior conhecimento do certame por pretensos
interessados e, consequentemente, uma possível
maior disputa e uma melhor proposta de contrato para
a administração pública", observa, na Ação, o
promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.
Se condenados por improbidade administrativa, os
envolvidos estarão sujeitos ao ressarcimento integral
do dano causado, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição
de contratar ou receber benefícios do Poder Público.
Site: https://folhadomaranhao.com/2021/06/26/porirregularidades-em-licitacao-de-r-18-milhao-prefeito-deburiti-bravo-cid-costa-e-acionado-improbidade/

Entre os problemas apontados pela Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça estão a
ausência de justificativa da necessidade de aquisição
da quantidade de peças e serviços previstas, a
pesquisa prévia de preços somente junto a três
fornecedores e a falta de informação sobre o saldo da
dotação orçamentária.
Também não consta do processo o comprovante de
publicação do aviso do edital na internet, o que diminui
a possibilidade de empresas participarem do certame.
Ainda no que diz respeito à limitação de
competitividade, há diversas cláusulas restritivas no
edital, como o impedimento de participação de
empresas em recuperação judicial, a desconsideração
de propostas enviadas por via postal e a necessidade
de comparecimento presencial à sede da CPL para
obtenção do edital da licitação.
Nos contratos assinados também foram identificados
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Sonegação de R$ 160 milhões faz o MPMA
oferecer denúncia contra sócios da
universidade Ceuma
Em Ações Penais referentes a quatro unidades do
Ceuma - Associação de ensino superior em São Luís,
localizadas no Renascença, Centro, Bequimão e Anil,
o Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do referido
estabelecimento educacional por sonegação de
Imposto Sobre Serviços (ISS) ao Município de São
Luís.
O montante sonegado nas quatro unidades soma R$
159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de 5% do
valor do serviço, o que indica um faturamento em torno
de R$ 3,18 bilhões. O promotor de justiça José
Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.
Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.
Em todas as denúncias o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no art. 1º, incisos I e V
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no art. 12, I
da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
acrescidas da exasperação decorrente da
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.
A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$ 1.980.000,00 de multa cada um.
SONEGAÇÃO

Na ação referente à unidade Bequimão, a Promotoria
constatou a sonegação do valor de R$ 3.017.396,00,
entre os meses de janeiro a dezembro de 2017,
período repetido em 2018, totalizando 24 crimes
contra a ordem tributária.
Na manifestação sobre a unidade Renascença, foi
atestada a sonegação da quantia de R$
150.141.210,00, durante os meses de janeiro a
dezembro de 2008, período repetido até o ano de
2016, num total de 108 crimes da mesma espécie.
Em relação à Ação Penal cujo objeto é a unidade do
bairro do Anil, foi verificado que os denunciados
sonegaram ISS ao Município de São Luís na
importância de R$ 3.320.073,00, nos meses de janeiro
a dezembro de 2017, continuado no mesmo período
de 2018, completando 24 crimes da mesma natureza
contra a ordem tributária.
Na manifestação referente ao estabelecimento da
unidade Centro, o Ministério Público averiguou a
sonegação de ISS no valor de R$ 3.003.456,97, nos
meses de dezembro de 2014, janeiro a dezembro de
2015 e janeiro a dezembro de 2016, num total de 25
crimes da mesma categoria.
ESTATUTO
Durante a investigação, um dos auditores-fiscais
responsáveis pelos levantamentos informou que até
por volta do ano de 2004 o CEUMA recolhia
normalmente o ISS. Porém, a partir daquele ano
deixou de recolher o imposto, recusando-se, inclusive,
a emitir nota fiscal dos serviços que presta, usando o
argumento de que se tornara uma entidade sem fins
lucrativos e, portanto, coberta por imunidade tributária.
A afirmação do auditor foi confirmada pelo acusado
Bernardino Rodrigues Ribeiro, que, em depoimento
perante autoridade policial, disse que no ano de 2005
foi feita uma alteração estatutária por meio da qual a
matriz do Ceuma passou a ser a mantenedora das
outras filiais do grupo e, nessa condição, assumiu as
obrigações tributárias destas, desobrigando-as do
dever de recolher o ISS respectivo. No depoimento,
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ele acrescentou que, como a matriz passou a se
considerar beneficiária de imunidade tributária, todas
as demais unidades do grupo deixaram de recolher o
imposto.
De acordo com o promotor de justiça, objetivando
"legalizar" unilateralmente a imunidade que teriam se
fossem considerados entidade de ensino sem fins
lucrativos, os denunciados modificaram a
personalidade jurídica do Ceuma, que até 2004 se
chamava Uniceuma - Centro de Ensino Universitário
do Maranhão LTDA, e era responsável tanto pela
prestação dos serviços quanto pela respectiva
movimentação financeira.
Em 2005, o estabelecimento passou a denominar-se
Associação de Ensino, designada como instituição
mantenedora, responsável por prover os recursos
financeiros necessários ao funcionamento das demais
empresas do grupo, que assim passaram a ser
'mantidas' pela Associação. Sendo assim, toda a
arrecadação financeira passou a ser feita pela
'mantenedora'.
"A recusa dos acusados em recolherem o ISS coincide
com a mudança da sede da matriz do Ceuma, do
bairro Renascença, em São Luís, para o bairro Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo, conforme Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica. Em resumo, da decisão
ilegal que os réus tomaram de, unilateralmente,
transformarem uma empresa, que todos os
maranhenses sabem que é essencialmente comercial,
numa entidade 'sem fins lucrativos' resultou, até agora,
na sonegação de mais de duzentos e cinquenta
milhões de reais em ISS ao Município de São Luís, os
quais, acrescidos de juros e multas, ultrapassam a
quantia de quatrocentos milhões de reais", ressaltou o
promotor de justiça nas ações.
ENVOLVIMENTO
Conforme os documentos e depoimentos do inquérito,
os denunciados Clóvis Antônio Chaves Fecury, Ana
Lúcia Chaves Fecury e Mauro de Alencar Fecury são
sócios e administradores do Ceuma, matriz e filiais,
com poder de gerência dos negócios da firma,
condição reconhecida por eles em seus depoimentos
prestados durante a investigação.
Já o acusado Bernardino Rodrigues Ribeiro trabalha
na empresa desde 1997, como professor, e a partir de
1999, como chefe do departamento de contabilidade,
tendo assumido toda a parte contábil e fiscal em 2002.
Conforme os autos, Bernardino Ribeiro exerce suas
atividades dentro da própria empresa, atuando como
um dos diretores do grupo, com poder de decisão,
inclusive representando a firma.

IRREGULARIDADES
Para praticarem a sonegação, os denunciados,
segundo o promotor de justiça José Osmar Alves, se
utilizaram da estratégia de dizer que a empresa é uma
entidade sem fins lucrativos, o que lhe daria imunidade
tributária. Em razão disso, não emitem nota fiscal da
maioria dos serviços que prestam, sonegando o ISS.
"Não há, porém, qualquer respaldo jurídico para os
denunciados sustentarem a referida imunidade, posto
que esta é uma condição objetiva, que precisa ser
oficialmente reconhecida pelo ente tributante, o que
nunca ocorreu no caso do Ceuma, sendo certo que os
denunciados têm perfeita ciência de que as atividades
que desenvolvem se revestem do mais puro espírito
capitalista", pontua o membro do Ministério Público.
Na ação, foram destacados os enormes lucros obtidos
pela empresa, o que se reflete no patrimônio individual
dos envolvidos. Somente o denunciado Clóvis Antônio
Fecury declarou possuir um patrimônio líquido de R$
65 milhões em 2018, conforme declaração feita por ele
à Justiça Eleitoral. Em depoimento no curso da
investigação, Clóvis Fecury disse que a empresa não
emite nota fiscal e, consequentemente, não recolhe o
ISS, porque os sócios entendem que o Ceuma tem
direito ao benefício da imunidade fiscal.
A Promotoria enfatiza que, mesmo que a empresa
fosse beneficiária de imunidade, as notas fiscais de
todos os serviços precisariam sem emitidas, sendo
que nesse caso bastaria informar a condição de imune
nos documentos.
"Porém, os acusados não emitem as notas fiscais
porque sabem perfeitamente que a empresa não é
uma entidade sem fins lucrativos, e a prova definitiva
de que esta é a verdade é o fato de que, sempre que
um aluno exige, os denunciados emitem as notas, e
não só as emitem, como destacam e recolhem o
respectivo ISS", frisou.
Por outro lado, a universidade Ceuma divulgou uma
nota sobre o caso.
Em virtude de notícias veiculadas em Blogs de São
Luís (MA), cujo título é "Promotoria denuncia sócios do
CEUMA por sonegação de imposto de quase R$160
milhões", a Universidade CEUMA vem esclarecer que:
1- Em 31 anos de história, vem contribuindo com o
crescimento educacional e econômico do nosso
estado, proporcionando a milhares de cidadãos
educação superior de qualidade.
2- Foram consideradas nulas todas as execuções
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fiscais realizadas pela Fazenda Municipal (Prefeitura
de São Luís), após sucessivas decisões do Judiciário,
inclusive de Tribunais Superiores, favoráveis a IES.
Diante do exposto, a Justiça garante e reconhece o
direito da Universidade CEUMA frente a todas essas
questões fiscais, tornando-as sistematicamente nulas.
Ou seja, a Universidade CEUMA, ao longo de toda a
sua existência, cumpre rigorosamente as suas
obrigações de forma correta, não constando
absolutamente nada que desabone a conduta dos
seus dirigentes e mantenedores.
A Universidade CEUMA restabelece a verdade dos
fatos e está inteiramente à disposição para dirimir
quaisquer dúvidas.
Site:
https://folhadomaranhao.com/2021/06/26/sonegacao-der-160-milhoes-faz-o-mpma-oferecer-denuncia-contrasocios-da-universidade-ceuma/
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Prefeito de Buriti Bravo é acionado por
improbidade administrativa
Prefeito Cid Pereira da Costa foi acionado pelo
Ministério Público (Foto: Reprodução)
A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti Bravo
ingressou, na quarta-feira, 24, com uma Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
contra o Município, o prefeito Cid Pereira da Costa,
outras seis pessoas e três empresas. O motivo são
irregularidades em uma licitação realizada em 2018.
Também foram acionados o então pregoeiro do
Município, Carlos Alarico Francisco Duarte; a
secretária municipal de Finanças, Vera Maria Oliveira
da Costa; a presidente da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), Milena Vieira de Sousa Silva, além
dos empresários Augusto César Carvalho Ferreira,
Valdenir Alves Moura e Tiago de Melo Lima e suas
respectivas empresas: A. Cesar C. Ferreira - ME,
Valdenir A Moura & Claudio Lemos Ltda ME e T de M
Lima - ME.
As investigações sobre o pregão presencial n°
14/2018, que teve como objetivo a contratação de
empresa para fornecimento parcelado de peças
automotivas, acessórios, pneus e baterias para
atender às necessidades das secretarias municipais,
apontaram uma série de irregularidades, que
configuram improbidade administrativa. O valor total
estimado da licitação era de R$ 1.801.325,15.

itens contratados em quantidades e valores superiores
ao que havia sido licitado. Também não há ato
designando representante da administração municipal
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
contratos.
"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de licitação direcionada, superfaturada, com
diversas irregularidades, cláusulas restritivas e
inexpressiva publicidade, motivos que impossibilitaram
um maior conhecimento do certame por pretensos
interessados e, consequentemente, uma possível
maior disputa e uma melhor proposta de contrato para
a administração pública", observa, na Ação, o
promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.
Se condenados por improbidade administrativa, os
envolvidos estarão sujeitos ao ressarcimento integral
do dano causado, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição
de contratar ou receber benefícios do Poder Público.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/26/prefeitode-buriti-bravo-e-acionado-por-improbidadeadministrativa/

Entre os problemas apontados pela Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça estão a
ausência de justificativa da necessidade de aquisição
da quantidade de peças e serviços previstas, a
pesquisa prévia de preços somente junto a três
fornecedores e a falta de informação sobre o saldo da
dotação orçamentária.
Também não consta do processo o comprovante de
publicação do aviso do edital na internet, o que diminui
a possibilidade de empresas participarem do certame.
Ainda no que diz respeito à limitação de
competitividade, há diversas cláusulas restritivas no
edital, como o impedimento de participação de
empresas em recuperação judicial, a desconsideração
de propostas enviadas por via postal e a necessidade
de comparecimento presencial à sede da CPL para
obtenção do edital da licitação.
Nos contratos assinados também foram identificados
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Ex-prefeito de Buriti Bravo é acionado por
improbidade administrativa
Prefeito Cid Pereira da Costa foi acionado pelo
Ministério Público (Foto: Reprodução)
A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti Bravo
ingressou, na quarta-feira, 24, com uma Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
contra o Município, o ex-prefeito Cid Pereira da Costa,
outras seis pessoas e três empresas. O motivo são
irregularidades em uma licitação realizada em 2018.
Também foram acionados o então pregoeiro do
Município, Carlos Alarico Francisco Duarte; a
secretária municipal de Finanças, Vera Maria Oliveira
da Costa; a presidente da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), Milena Vieira de Sousa Silva, além
dos empresários Augusto César Carvalho Ferreira,
Valdenir Alves Moura e Tiago de Melo Lima e suas
respectivas empresas: A. Cesar C. Ferreira - ME,
Valdenir A Moura & Claudio Lemos Ltda ME e T de M
Lima - ME.
As investigações sobre o pregão presencial n°
14/2018, que teve como objetivo a contratação de
empresa para fornecimento parcelado de peças
automotivas, acessórios, pneus e baterias para
atender às necessidades das secretarias municipais,
apontaram uma série de irregularidades, que
configuram improbidade administrativa. O valor total
estimado da licitação era de R$ 1.801.325,15.

itens contratados em quantidades e valores superiores
ao que havia sido licitado. Também não há ato
designando representante da administração municipal
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
contratos.
"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de licitação direcionada, superfaturada, com
diversas irregularidades, cláusulas restritivas e
inexpressiva publicidade, motivos que impossibilitaram
um maior conhecimento do certame por pretensos
interessados e, consequentemente, uma possível
maior disputa e uma melhor proposta de contrato para
a administração pública", observa, na Ação, o
promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.
Se condenados por improbidade administrativa, os
envolvidos estarão sujeitos ao ressarcimento integral
do dano causado, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição
de contratar ou receber benefícios do Poder Público.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/06/26/exprefeito-de-buriti-bravo-e-acionado-por-improbidadeadministrativa/

Entre os problemas apontados pela Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça estão a
ausência de justificativa da necessidade de aquisição
da quantidade de peças e serviços previstas, a
pesquisa prévia de preços somente junto a três
fornecedores e a falta de informação sobre o saldo da
dotação orçamentária.
Também não consta do processo o comprovante de
publicação do aviso do edital na internet, o que diminui
a possibilidade de empresas participarem do certame.
Ainda no que diz respeito à limitação de
competitividade, há diversas cláusulas restritivas no
edital, como o impedimento de participação de
empresas em recuperação judicial, a desconsideração
de propostas enviadas por via postal e a necessidade
de comparecimento presencial à sede da CPL para
obtenção do edital da licitação.
Nos contratos assinados também foram identificados
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Universidade Ceuma se manifesta sobre
denúncias feitas pelo MPMA
Foto: Reprodução
O UniCeuma se manifestou, por meio de nota, sobre
denúncia feita pelo Ministério Público do Maranhão
(MPMA), que ofereceu denúncia contra os sócios da
universidade, por supostos crimes contra a ordem
tributária.

absolutamente nada que desabone a conduta dos
seus dirigentes e mantenedores.
A Universidade CEUMA restabelece a verdade dos
fatos e está inteiramente à disposição para dirimir
quaisquer dúvidas.
São Luís, 26 de junho de 2021.

Segundo a denúncia do MPMA, o montante sonegado
nas quatro unidades do UniCeuma soma R$
159.482.135,97.
A Universidade Ceuma , por sua vez, afirma na nota
que foram consideradas nulas todas as execuções
fiscais realizadas pela Fazenda Municipal (Prefeitura
de São Luís), após sucessivas decisões do Judiciário,
inclusive de Tribunais Superiores, favoráveis a IES.

A Diretoria.
Site:
https://jornalpequeno.com.br/2021/06/26/universidadeceuma-se-manifesta-sobre-denuncias-feitas-pelo-mpma/

"A Justiça garante e reconhece o direito da
Universidade Ceuma frente a todas essas questões
fiscais, tornando-as sistematicamente nulas. Ou seja,
a Universidade Ceuma, ao longo de toda a sua
existência, cumpre rigorosamente as suas obrigações
de forma correta, não constando absolutamente nada
que desabone a conduta dos seus dirigentes e
mantenedores", destaca a nota do Ceuma.
Confira a íntegra da nota
Em virtude de notícias veiculadas em Blogs de São
Luís (MA), cujo título é "Promotoria denuncia sócios do
CEUMA por sonegação de imposto de quase R$160
milhões", a Universidade CEUMA vem esclarecer que:
1- Em 31 anos de história, vem contribuindo com o
crescimento educacional e econômico do nosso
estado, proporcionando a milhares de cidadãos
educação superior de qualidade.
2- Foram consideradas nulas todas as execuções
fiscais realizadas pela Fazenda Municipal (Prefeitura
de São Luís), após sucessivas decisões do Judiciário,
inclusive de Tribunais Superiores, favoráveis a IES.
Diante do exposto, a Justiça garante e reconhece o
direito da Universidade CEUMA frente a todas essas
questões fiscais, tornando-as sistematicamente nulas.
Ou seja, a Universidade CEUMA, ao longo de toda a
sua existência, cumpre rigorosamente as suas
obrigações de forma correta, não constando
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MPMA recomenda alteração de nome de
escola pública que homenageia pessoa viva
Da Redação, com informação do MPMA

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://oimparcial.com.br/noticias/2021/06/mpmarecomenda-alteracao-de-nome-de-escola-publica-quehomenageia-pessoa-viva/
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Ministério Público recomenda alteração de
nome de escola pública que homenageia
pessoa viva
O Ministério Público do Maranhão emitiu nesta quartafeira, 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. Ildenor Gonçalves, que ainda está
vivo, é irmão do ex-prefeito 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 Min

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.
Fonte : CCOM-MPMA
Site: https://fmnativa.com.br/2021/06/26/ministeriopublico-recomenda-alteracao-de-nome-de-escolapublica-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.
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
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Deputado Wellington denuncia desrespeito a
passageiros do serviço de ferry-boat e cobra
licitação
Daniel Matos

O deputado estadual Wellington do Curso divulgou,
por meio das redes sociais, um vídeo em que atesta a
péssima qualidade dos serviços prestados pelas
operadoras de serviço aquaviário no Maranhão. O
vídeo foi gravado para comprovar os atrasos nos
horários do ferryboat, além da visível falta de estrutura
que é ofertada aos passageiros.
Ao abordar a temática, o deputado Wellington voltou a
requerer que o Governo do Estado realize licitação
para, então, dar melhores condições aos passageiros
maranhenses, sobretudo, os da Baixada, que sofrem
com o descaso por parte do governador Flávio Dino.
"O sentimento dos passageiros, em grande parte da
Baixada, é de indignação. Durante a viagem de ferry,
ouvimos inúmeros relatos de maranhenses que se
sentem desrespeitados com esse transporte precário,
sem segurança e sem o mínimo de conforto. O
desrespeito com os passageiros de ferryboat continua.
Não é a primeira vez que solicitamos ao governador
Flávio Dino que adote providências para realizar a
licitação e, assim, ofertar um serviço de qualidade a
população. Nos últimos meses, houve até ferry à
deriva; enquanto outro chegou a pegar fogo. Será
necessário ocorrer um acidente grave para que o
governador faça algo? Todos essses fatos serão
encaminhados ao Ministério Público para que, assim,
talvez, o Governo faça algo. Sigo atento na
fiscalização e em defesa de todos os maranhenses",
afirmou o deputado Wellington.
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2021/06/26/d
eputado-wellington-denuncia-desrespeito-apassageiros-do-servico-de-ferry-boat-e-cobra-licitacao/

10

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA. Sáb, 26 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

EX-PREFEITO DE BURITI BRAVO É
ACIONADO EM IRREGULARIDADES
EM LICITAÇÕES NO VALOR DE R$ 1,8
MILHÃO (Notícias)
Leandro de Sá

Menu
A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti Bravo
ingressou, na quarta-feira, 24, com uma Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
contra o Município, o prefeito Cid Pereira da Costa,
outras seis pessoas e três empresas. O motivo são
irregularidades em uma licitação realizada em 2018.
Também foram acionados o então pregoeiro do
Município, Carlos Alarico Francisco Duarte; a
secretária municipal de Finanças, Vera Maria Oliveira
da Costa; a presidente da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), Milena Vieira de Sousa Silva, além
dos empresários Augusto César Carvalho Ferreira,
Valdenir Alves Moura e Tiago de Melo Lima e suas
respectivas empresas: A. Cesar C. Ferreira - ME,
Valdenir A Moura & Claudio Lemos Ltda ME e T de M
Lima - ME.
As investigações sobre o pregão presencial n°
14/2018, que teve como objetivo a contratação de
empresa para fornecimento parcelado de peças
automotivas, acessórios, pneus e baterias para
atender às necessidades das secretarias municipais,
apontaram uma série de irregularidades, que
configuram improbidade administrativa. O valor total
estimado da licitação era de R$ 1.801.325,15.
Entre os problemas apontados pela Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça estão a
ausência de justificativa da necessidade de aquisição
da quantidade de peças e serviços previstas, a
pesquisa prévia de preços somente junto a três
fornecedores e a falta de informação sobre o saldo da
dotação orçamentária.
Também não consta do processo o comprovante de
publicação do aviso do edital na internet, o que diminui
a possibilidade de empresas participarem do certame.
Ainda no que diz respeito à limitação de
competitividade, há diversas cláusulas restritivas no

edital, como o impedimento de participação de
empresas em recuperação judicial, a desconsideração
de propostas enviadas por via postal e a necessidade
de comparecimento presencial à sede da CPL para
obtenção do edital da licitação.
Nos contratos assinados também foram identificados
itens contratados em quantidades e valores superiores
ao que havia sido licitado. Também não há ato
designando representante da administração municipal
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
contratos.
"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de licitação direcionada, superfaturada, com
diversas irregularidades, cláusulas restritivas e
inexpressiva publicidade, motivos que impossibilitaram
um maior conhecimento do certame por pretensos
interessados e, consequentemente, uma possível
maior disputa e uma melhor proposta de contrato para
a administração pública", observa, na Ação, o
promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.
Se condenados por improbidade administrativa, os
envolvidos estarão sujeitos ao ressarcimento integral
do dano causado, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição
de contratar ou receber benefícios do Poder Público.
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/ex-prefeito-deburiti-bravo-e-acionado-em-irregularidades-emlicitacoes-no-valor-de-r-18-milhao/
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SÓCIOS DO CEUMA SÃO
DENUNCIADOS POR SONEGAÇÃO DE
IMPOSTOS (Notícias)
Blog do Henrique Paz
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O Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do Ceuma
por sonegação de Imposto Sobre Serviços (ISS) ao
Município de São Luís.

Marcadores: JUSTIÇA
Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)

Segundo o MPMA, o montante sonegado nas
unidades do Renascença, Centro, Bequimão e Anil
soma R$ 159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de
5% do valor do serviço, o que indica um faturamento
em torno de R$ 3,18 bilhões. O promotor de justiça
José Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.

Henrique Paz. Tecnologia do Blogger .
Site: https://henriquepaz.blogspot.com/2021/06/sociosdo-ceuma-sao-denunciados-por.html

Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.
Em todas as denúncias o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no art. 1º, incisos I e V
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no art. 12, I
da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
acrescidas da exasperação decorrente da
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.
A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$ 1.980.000,00 de multa cada um.
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MP-MA oferece Denúncia contra sócios do
Ceuma por crimes contra a ordem tributária
Em Ações Penais referentes a quatro unidades do
Ceuma - associação de ensino superior em São Luís,
localizadas no Renascença, Centro, Bequimão e Anil,
o Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do referido
estabelecimento educacional por sonegação de
Imposto Sobre Serviços (ISS) ao município de São
Luís.
O montante sonegado nas quatro unidades soma R$
159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de 5% do
valor do serviço, o que indica um faturamento em torno
de R$ 3,18 bilhões. O promotor de Justiça José
Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.
Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.
Em todas as denúncias, o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no Art. 1º, incisos I e V,
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no Art. 12.,
I, da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
acrescidas da exasperação decorrente da
continuidade delitiva, prevista no Art. 71., do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.
A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$ 1.980.000 de multa cada um.
Sonegação
Na ação referente à unidade Bequimão, a Promotoria
constatou a sonegação do valor de R$ 3.017.396,

entre os meses de janeiro a dezembro de 2017,
período repetido em 2018, totalizando 24 crimes
contra a ordem tributária.
Na manifestação sobre a unidade Renascença, foi
atestada a sonegação da quantia de R$ 150.141.210,
durante os meses de janeiro a dezembro de 2008,
período repetido até o ano de 2016, num total de 108
crimes da mesma espécie.
Em relação à Ação Penal cujo objeto é a unidade do
Bairro do Anil, foi verificado que os denunciados
sonegaram ISS ao município de São Luís na
importância de R$ 3.320.073, nos meses de janeiro a
dezembro de 2017, continuado no mesmo período de
2018, completando 24 crimes da mesma natureza
contra a ordem tributária.
Na manifestação referente ao estabelecimento da
unidade Centro, o Ministério Público averiguou a
sonegação de ISS no valor de R$ 3.003.456,97, nos
meses de dezembro de 2014, janeiro a dezembro de
2015 e janeiro a dezembro de 2016, num total de 25
crimes da mesma categoria.
Estatuto
Durante a investigação, um dos auditores fiscais
responsáveis pelos levantamentos informou que, até
por volta do ano de 2004, o Ceuma recolhia,
normalmente, o ISS. Porém, a partir daquele ano,
deixou de recolher o imposto, recusando-se, inclusive,
a emitir nota fiscal dos serviços que presta, usando o
argumento de que se tornara uma entidade sem fins
lucrativos e, portanto, coberta por imunidade tributária.
A afirmação do auditor foi confirmada pelo acusado
Bernardino Rodrigues Ribeiro, que, em depoimento
perante autoridade policial, disse que, no ano de 2005,
foi feita uma alteração estatutária por meio da qual a
matriz do Ceuma passou a ser a mantenedora das
outras filiais do grupo e, nessa condição, assumiu as
obrigações tributárias destas, desobrigando-as do
dever de recolher o ISS respectivo. No depoimento,
ele acrescentou que, como a matriz passou a se
considerar beneficiária de imunidade tributária, todas
as demais unidades do grupo deixaram de recolher o
imposto.
De acordo com o promotor de Justiça, objetivando
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"legalizar", unilateralmente, a imunidade que teriam se
fossem considerados entidade de ensino sem fins
lucrativos, os denunciados modificaram a
personalidade jurídica do Ceuma, que, até 2004, se
chamava Uniceuma - Centro de Ensino Universitário
do Maranhão Ltda., e era responsável tanto pela
prestação dos serviços quanto pela respectiva
movimentação financeira.
Em 2005, o estabelecimento passou a denominar-se
Associação de Ensino, designada como instituição
mantenedora, responsável por prover os recursos
financeiros necessários ao funcionamento das demais
empresas do grupo, que, assim, passaram a ser
'mantidas' pela Associação. Sendo assim, toda a
arrecadação financeira passou a ser feita pela
"mantenedora".
"A recusa dos acusados em recolherem o ISS coincide
com a mudança da sede da matriz do Ceuma, do
Bairro Renascença, em São Luís, para o Bairro Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo, conforme Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica. Em resumo, da decisão
ilegal que os réus tomaram de, unilateralmente,
transformarem uma empresa, que todos os
maranhenses sabem que é essencialmente comercial,
numa entidade 'sem fins lucrativos' resultou, até agora,
na sonegação de mais de duzentos e cinquenta
milhões de reais em ISS ao município de São Luís, os
quais, acrescidos de juros e multas, ultrapassam a
quantia de quatrocentos milhões de reais", ressaltou o
promotor de Justiça nas ações.
Envolvimento
Conforme os documentos e depoimentos do inquérito,
os denunciados Clóvis Antônio Chaves Fecury, Ana
Lúcia Chaves Fecury e Mauro de Alencar Fecury são
sócios e administradores do Ceuma, matriz e filiais,
com poder de gerência dos negócios da firma,
condição reconhecida por eles em seus depoimentos
prestados durante a investigação.
Já o acusado Bernardino Rodrigues Ribeiro trabalha
na empresa desde 1997, como professor e, a partir de
1999, como chefe do Departamento de Contabilidade,
tendo assumido toda a parte contábil e fiscal em 2002.

uma entidade sem fins lucrativos, o que lhe daria
imunidade tributária. Em razão disso, não emitem nota
fiscal da maioria dos serviços que prestam, sonegando
o ISS.
"Não há, porém, qualquer respaldo jurídico para os
denunciados sustentarem a referida imunidade, posto
que esta é uma condição objetiva, que precisa ser
oficialmente reconhecida pelo ente tributante, o que
nunca ocorreu no caso do Ceuma, sendo certo que os
denunciados têm perfeita ciência de que as atividades
que desenvolvem se revestem do mais puro espírito
capitalista", pontua o integrante do Ministério
Público.
Na ação, foram destacados os enormes lucros obtidos
pela empresa, o que se reflete no patrimônio individual
dos envolvidos. Somente o denunciado Clóvis Antônio
Fecury declarou possuir um patrimônio líquido de R$
65 milhões em 2018, conforme declaração feita por ele
à Justiça Eleitoral. Em depoimento no curso da
investigação, Clóvis Fecury disse que a empresa não
emite nota fiscal e, consequentemente, não recolhe o
ISS, porque os sócios entendem que o Ceuma tem
direito ao benefício da imunidade fiscal.
A Promotoria enfatiza que, mesmo que a empresa
fosse beneficiária de imunidade, as notas fiscais de
todos os serviços precisariam sem emitidas, sendo
que nesse caso bastaria informar a condição de imune
nos documentos.
"Porém, os acusados não emitem as notas fiscais
porque sabem perfeitamente que a empresa não é
uma entidade sem fins lucrativos, e a prova definitiva
de que esta é a verdade é o fato de que, sempre que
um aluno exige, os denunciados emitem as notas, e
não só as emitem, como destacam e recolhem o
respectivo ISS", frisou.
(Informações do MP-MA)
Site: http://www.blogdomarcial.com/2021/06/mp-maoferece-denuncia-contra-socios-do.html

Conforme os autos, Bernardino Ribeiro exerce suas
atividades dentro da própria empresa, atuando como
um dos diretores do grupo, com poder de decisão,
inclusive representando a firma.
Irregularidades
Para praticarem a sonegação, os denunciados,
segundo o promotor de Justiça José Osmar Alves,
se utilizaram da estratégia de dizer que a empresa é
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Com faturamento de mais de 3 bi, CEUMA é
denunciado por sonegação fiscal de quase
200 mi
Neto Cruz

SONEGAÇÃO
Em Ações Penais referentes a quatro unidades do
Ceuma - Associação de ensino superior em São Luís,
localizadas no Renascença, Centro, Bequimão e Anil,
o Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do referido
estabelecimento educacional por sonegação de
Imposto Sobre Serviços (ISS) ao Município de São
Luís.
O montante sonegado nas quatro unidades soma R$
159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de 5% do
valor do serviço, o que indica um faturamento em torno
de R$ 3,18 bilhões. O promotor de justiça José
Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.
Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.
Em todas as denúncias o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no art. 1º, incisos I e V
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no art. 12, I
da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
acrescidas da exasperação decorrente da
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.
A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$ 1.980.000,00 de multa cada um.

Na ação referente à unidade Bequimão, a Promotoria
constatou a sonegação do valor de R$ 3.017.396,00,
entre os meses de janeiro a dezembro de 2017,
período repetido em 2018, totalizando 24 crimes
contra a ordem tributária.
Na manifestação sobre a unidade Renascença, foi
atestada a sonegação da quantia de R$
150.141.210,00, durante os meses de janeiro a
dezembro de 2008, período repetido até o ano de
2016, num total de 108 crimes da mesma espécie.
Em relação à Ação Penal cujo objeto é a unidade do
bairro do Anil, foi verificado que os denunciados
sonegaram ISS ao Município de São Luís na
importância de R$ 3.320.073,00, nos meses de janeiro
a dezembro de 2017, continuado no mesmo período
de 2018, completando 24 crimes da mesma natureza
contra a ordem tributária.
Na manifestação referente ao estabelecimento da
unidade Centro, o Ministério Público averiguou a
sonegação de ISS no valor de R$ 3.003.456,97, nos
meses de dezembro de 2014, janeiro a dezembro de
2015 e janeiro a dezembro de 2016, num total de 25
crimes da mesma categoria.
ESTATUTO
Durante a investigação, um dos auditores-fiscais
responsáveis pelos levantamentos informou que até
por volta do ano de 2004 o CEUMA recolhia
normalmente o ISS. Porém, a partir daquele ano
deixou de recolher o imposto, recusando-se, inclusive,
a emitir nota fiscal dos serviços que presta, usando o
argumento de que se tornara uma entidade sem fins
lucrativos e, portanto, coberta por imunidade tributária.
A afirmação do auditor foi confirmada pelo acusado
Bernardino Rodrigues Ribeiro, que, em depoimento
perante autoridade policial, disse que no ano de 2005
foi feita uma alteração estatutária por meio da qual a
matriz do Ceuma passou a ser a mantenedora das
outras filiais do grupo e, nessa condição, assumiu as
15

BLOG DO NETO CRUZ / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA. Sáb, 26 de Junho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

obrigações tributárias destas, desobrigando-as do
dever de recolher o ISS respectivo. No depoimento,
ele acrescentou que, como a matriz passou a se
considerar beneficiária de imunidade tributária, todas
as demais unidades do grupo deixaram de recolher o
imposto.
De acordo com o promotor de justiça, objetivando
"legalizar" unilateralmente a imunidade que teriam se
fossem considerados entidade de ensino sem fins
lucrativos, os denunciados modificaram a
personalidade jurídica do Ceuma, que até 2004 se
chamava Uniceuma - Centro de Ensino Universitário
do Maranhão LTDA, e era responsável tanto pela
prestação dos serviços quanto pela respectiva
movimentação financeira.
Em 2005, o estabelecimento passou a denominar-se
Associação de Ensino, designada como instituição
mantenedora, responsável por prover os recursos
financeiros necessários ao funcionamento das demais
empresas do grupo, que assim passaram a ser
'mantidas' pela Associação. Sendo assim, toda a
arrecadação financeira passou a ser feita pela
'mantenedora'.
"A recusa dos acusados em recolherem o ISS coincide
com a mudança da sede da matriz do Ceuma, do
bairro Renascença, em São Luís, para o bairro Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo, conforme Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica. Em resumo, da decisão
ilegal que os réus tomaram de, unilateralmente,
transformarem uma empresa, que todos os
maranhenses sabem que é essencialmente comercial,
numa entidade 'sem fins lucrativos' resultou, até agora,
na sonegação de mais de duzentos e cinquenta
milhões de reais em ISS ao Município de São Luís, os
quais, acrescidos de juros e multas, ultrapassam a
quantia de quatrocentos milhões de reais", ressaltou o
promotor de justiça nas ações.
ENVOLVIMENTO
Conforme os documentos e depoimentos do inquérito,
os denunciados Clóvis Antônio Chaves Fecury, Ana
Lúcia Chaves Fecury e Mauro de Alencar Fecury são
sócios e administradores do Ceuma, matriz e filiais,
com poder de gerência dos negócios da firma,
condição reconhecida por eles em seus depoimentos
prestados durante a investigação.

um dos diretores do grupo, com poder de decisão,
inclusive representando a firma.
IRREGULARIDADES
Para praticarem a sonegação, os denunciados,
segundo o promotor de justiça José Osmar Alves, se
utilizaram da estratégia de dizer que a empresa é uma
entidade sem fins lucrativos, o que lhe daria imunidade
tributária. Em razão disso, não emitem nota fiscal da
maioria dos serviços que prestam, sonegando o ISS.
"Não há, porém, qualquer respaldo jurídico para os
denunciados sustentarem a referida imunidade, posto
que esta é uma condição objetiva, que precisa ser
oficialmente reconhecida pelo ente tributante, o que
nunca ocorreu no caso do Ceuma, sendo certo que os
denunciados têm perfeita ciência de que as atividades
que desenvolvem se revestem do mais puro espírito
capitalista", pontua o membro do Ministério Público.
Na ação, foram destacados os enormes lucros obtidos
pela empresa, o que se reflete no patrimônio individual
dos envolvidos. Somente o denunciado Clóvis Antônio
Fecury declarou possuir um patrimônio líquido de R$
65 milhões em 2018, conforme declaração feita por ele
à Justiça Eleitoral. Em depoimento no curso da
investigação, Clóvis Fecury disse que a empresa não
emite nota fiscal e, consequentemente, não recolhe o
ISS, porque os sócios entendem que o Ceuma tem
direito ao benefício da imunidade fiscal.
A Promotoria enfatiza que, mesmo que a empresa
fosse beneficiária de imunidade, as notas fiscais de
todos os serviços precisariam sem emitidas, sendo
que nesse caso bastaria informar a condição de imune
nos documentos.
"Porém, os acusados não emitem as notas fiscais
porque sabem perfeitamente que a empresa não é
uma entidade sem fins lucrativos, e a prova definitiva
de que esta é a verdade é o fato de que, sempre que
um aluno exige, os denunciados emitem as notas, e
não só as emitem, como destacam e recolhem o
respectivo ISS", frisou.
Site: https://netocruz.blog.br/2021/06/26/comfaturamento-de-mais-de-3-bi-ceuma-e-denunciado-porsonegacao-fiscal-de-quase-200-mi/

Já o acusado Bernardino Rodrigues Ribeiro trabalha
na empresa desde 1997, como professor, e a partir de
1999, como chefe do departamento de contabilidade,
tendo assumido toda a parte contábil e fiscal em 2002.
Conforme os autos, Bernardino Ribeiro exerce suas
atividades dentro da própria empresa, atuando como
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MPMA oferece Denúncia contra sócios do
Ceuma por crimes contra a ordem tributária
Eduardo Ericeira

Em Ações Penais referentes a quatro unidades do
Ceuma - Associação de ensino superior em São Luís,
localizadas no Renascença, Centro, Bequimão e Anil,
o Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do referido
estabelecimento educacional por sonegação de
Imposto Sobre Serviços (ISS) ao Município de São
Luís.
O montante sonegado nas quatro unidades soma R$
159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de 5% do
valor do serviço, o que indica um faturamento em torno
de R$ 3,18 bilhões. O promotor de justiça José
Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.
Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.
Em todas as denúncias o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no art. 1º, incisos I e V
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no art. 12, I
da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
acrescidas da exasperação decorrente da
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.
A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$1.980.000,00 de multa cada um.
SONEGAÇÃO

Na ação referente à unidade Bequimão, a Promotoria
constatou a sonegação do valor de R$ 3.017.396,00,
entre os meses de janeiro a dezembro de 2017,
período repetido em 2018, totalizando 24 crimes
contra a ordem tributária.
Na manifestação sobre a unidade Renascença, foi
atestada a sonegação da quantia de R$
150.141.210,00, durante os meses de janeiro a
dezembro de 2008, período repetido até o ano de
2016, num total de 108 crimes da mesma espécie.
Em relação à Ação Penal cujo objeto é a unidade do
bairro do Anil, foi verificado que os denunciados
sonegaram ISS ao Município de São Luís na
importância de R$ 3.320.073,00, nos meses de janeiro
a dezembro de 2017, continuado no mesmo período
de 2018, completando 24 crimes da mesma natureza
contra a ordem tributária.
Na manifestação referente ao estabelecimento da
unidade Centro, o Ministério Público averiguou a
sonegação de ISS no valor de R$ 3.003.456,97, nos
meses de dezembro de 2014, janeiro a dezembro de
2015 e janeiro a dezembro de 2016, num total de 25
crimes da mesma categoria.
ESTATUTO
Durante a investigação, um dos auditores-fiscais
responsáveis pelos levantamentos informou que até
por volta do ano de 2004 o CEUMA recolhia
normalmente o ISS. Porém, a partir daquele ano
deixou de recolher o imposto, recusando-se, inclusive,
a emitir nota fiscal dos serviços que presta, usando o
argumento de que se tornara uma entidade sem fins
lucrativos e, portanto, coberta por imunidade tributária.
A afirmação do auditor foi confirmada pelo acusado
Bernardino Rodrigues Ribeiro, que, em depoimento
perante autoridade policial, disse que no ano de 2005
foi feita uma alteração estatutária por meio da qual a
matriz do Ceuma passou a ser a mantenedora das
outras filiais do grupo e, nessa condição, assumiu as
obrigações tributárias destas, desobrigando-as do
dever de recolher o ISS respectivo. No depoimento,
ele acrescentou que, como a matriz passou a se
considerar beneficiária de imunidade tributária, todas
as demais unidades do grupo deixaram de recolher o
imposto.
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De acordo com o promotor de justiça, objetivando
"legalizar" unilateralmente a imunidade que teriam se
fossem considerados entidade de ensino sem fins
lucrativos, os denunciados modificaram a
personalidade jurídica do Ceuma, que até 2004 se
chamava Uniceuma - Centro de Ensino Universitário
do Maranhão LTDA, e era responsável tanto pela
prestação dos serviços quanto pela respectiva
movimentação financeira.
Em 2005, o estabelecimento passou a denominar-se
Associação de Ensino, designada como instituição
mantenedora, responsável por prover os recursos
financeiros necessários ao funcionamento das demais
empresas do grupo, que assim passaram a ser
'mantidas' pela Associação. Sendo assim, toda a
arrecadação financeira passou a ser feita pela
'mantenedora'.
"A recusa dos acusados em recolherem o ISS coincide
com a mudança da sede da matriz do Ceuma, do
bairro Renascença, em São Luís, para o bairro Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo, conforme Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica. Em resumo, da decisão
ilegal que os réus tomaram de, unilateralmente,
transformarem uma empresa, que todos os
maranhenses sabem que é essencialmente comercial,
numa entidade 'sem fins lucrativos' resultou, até agora,
na sonegação de mais de duzentos e cinquenta
milhões de reais em ISS ao Município de São Luís, os
quais, acrescidos de juros e multas, ultrapassam a
quantia de quatrocentos milhões de reais", ressaltou o
promotor de justiça nas ações.
ENVOLVIMENTO
Conforme os documentos e depoimentos do inquérito,
os denunciados Clóvis Antônio Chaves Fecury, Ana
Lúcia Chaves Fecury e Mauro de Alencar Fecury são
sócios e administradores do Ceuma, matriz e filiais,
com poder de gerência dos negócios da firma,
condição reconhecida por eles em seus depoimentos
prestados durante a investigação.

segundo o promotor de justiça José Osmar Alves, se
utilizaram da estratégia de dizer que a empresa é uma
entidade sem fins lucrativos, o que lhe daria imunidade
tributária. Em razão disso, não emitem nota fiscal da
maioria dos serviços que prestam, sonegando o ISS.
"Não há, porém, qualquer respaldo jurídico para os
denunciados sustentarem a referida imunidade, posto
que esta é uma condição objetiva, que precisa ser
oficialmente reconhecida pelo ente tributante, o que
nunca ocorreu no caso do Ceuma, sendo certo que os
denunciados têm perfeita ciência de que as atividades
que desenvolvem se revestem do mais puro espírito
capitalista", pontua o membro do Ministério Público.
Na ação, foram destacados os enormes lucros obtidos
pela empresa, o que se reflete no patrimônio individual
dos envolvidos. Somente o denunciado Clóvis Antônio
Fecury declarou possuir um patrimônio líquido de R$
65 milhões em 2018, conforme declaração feita por ele
à Justiça Eleitoral. Em depoimento no curso da
investigação, Clóvis Fecury disse que a empresa não
emite nota fiscal e, consequentemente, não recolhe o
ISS, porque os sócios entendem que o Ceuma tem
direito ao benefício da imunidade fiscal.
A Promotoria enfatiza que, mesmo que a empresa
fosse beneficiária de imunidade, as notas fiscais de
todos os serviços precisariam sem emitidas, sendo
que nesse caso bastaria informar a condição de imune
nos documentos.
"Porém, os acusados não emitem as notas fiscais
porque sabem perfeitamente que a empresa não é
uma entidade sem fins lucrativos, e a prova definitiva
de que esta é a verdade é o fato de que, sempre que
um aluno exige, os denunciados emitem as notas, e
não só as emitem, como destacam e recolhem o
respectivo ISS", frisou.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/mpmaoferece-denuncia-contra-socios-do.html

Já o acusado Bernardino Rodrigues Ribeiro trabalha
na empresa desde 1997, como professor, e a partir de
1999, como chefe do departamento de contabilidade,
tendo assumido toda a parte contábil e fiscal em 2002.
Conforme os autos, Bernardino Ribeiro exerce suas
atividades dentro da própria empresa, atuando como
um dos diretores do grupo, com poder de decisão,
inclusive representando a firma.
IRREGULARIDADES
Para praticarem a sonegação, os denunciados,
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Prefeito de Buriti Bravo, Cid Pereira da
Costa é acionado por improbidade
administrativa
Eduardo Ericeira

A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriti Bravo
ingressou, na quarta-feira, 24, com uma Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
contra o Município, o prefeito Cid Pereira da Costa,
outras seis pessoas e três empresas. O motivo são
irregularidades em uma licitação realizada em 2018.
Também foram acionados o então pregoeiro do
Município, Carlos Alarico Francisco Duarte; a
secretária municipal de Finanças, Vera Maria Oliveira
da Costa; a presidente da Comissão Permanente de
Licitação (CPL), Milena Vieira de Sousa Silva, além
dos empresários Augusto César Carvalho Ferreira,
Valdenir Alves Moura e Tiago de Melo Lima e suas
respectivas empresas: A. Cesar C. Ferreira - ME,
Valdenir A Moura & Claudio Lemos Ltda ME e T de M
Lima - ME.
As investigações sobre o pregão presencial n°
14/2018, que teve como objetivo a contratação de
empresa para fornecimento parcelado de peças
automotivas, acessórios, pneus e baterias para
atender às necessidades das secretarias municipais,
apontaram uma série de irregularidades, que
configuram improbidade administrativa. O valor total
estimado da licitação era de R$ 1.801.325,15.

Nos contratos assinados também foram identificados
itens contratados em quantidades e valores superiores
ao que havia sido licitado. Também não há ato
designando representante da administração municipal
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos
contratos.
"Todos esses fatos levam à conclusão de que se
tratou de licitação direcionada, superfaturada, com
diversas irregularidades, cláusulas restritivas e
inexpressiva publicidade, motivos que impossibilitaram
um maior conhecimento do certame por pretensos
interessados e, consequentemente, uma possível
maior disputa e uma melhor proposta de contrato para
a administração pública", observa, na Ação, o
promotor de justiça Gustavo Pereira Silva.
Se condenados por improbidade administrativa, os
envolvidos estarão sujeitos ao ressarcimento integral
do dano causado, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição
de contratar ou receber benefícios do Poder Público.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2021/06/prefeito
-de-buriti-bravo-cid-pereira-da.html

Entre os problemas apontados pela Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça estão a
ausência de justificativa da necessidade de aquisição
da quantidade de peças e serviços previstas, a
pesquisa prévia de preços somente junto a três
fornecedores e a falta de informação sobre o saldo da
dotação orçamentária.
Também não consta do processo o comprovante de
publicação do aviso do edital na internet, o que diminui
a possibilidade de empresas participarem do certame.
Ainda no que diz respeito à limitação de
competitividade, há diversas cláusulas restritivas no
edital, como o impedimento de participação de
empresas em recuperação judicial, a desconsideração
de propostas enviadas por via postal e a necessidade
de comparecimento presencial à sede da CPL para
obtenção do edital da licitação.
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SONEGAÇÃO DE ISS - MPMA oferece
Denúncia contra sócios do UniCeuma por
crimes contra a ordem tributária
Walkir Marinho

SONEGAÇÃO
Em Ações Penais referentes a quatro unidades do
Ceuma - Associação de ensino superior em São Luís,
localizadas no Renascença, Centro, Bequimão e Anil,
o Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do referido
estabelecimento educacional por sonegação de
Imposto Sobre Serviços (ISS) ao Município de São
Luís.
O montante sonegado nas quatro unidades soma R$
159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de 5% do
valor do serviço, o que indica um faturamento em torno
de R$ 3,18 bilhões. O promotor de justiça José
Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.
Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.
Em todas as denúncias o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no art. 1º, incisos I e V
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no art. 12, I
da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
acrescidas da exasperação decorrente da
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.
A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$1.980.000,00 de multa cada um.

Na ação referente à unidade Bequimão, a Promotoria
constatou a sonegação do valor de R$ 3.017.396,00,
entre os meses de janeiro a dezembro de 2017,
período repetido em 2018, totalizando 24 crimes
contra a ordem tributária.
Na manifestação sobre a unidade Renascença, foi
atestada a sonegação da quantia de R$
150.141.210,00, durante os meses de janeiro a
dezembro de 2008, período repetido até o ano de
2016, num total de 108 crimes da mesma espécie.
Em relação à Ação Penal cujo objeto é a unidade do
bairro do Anil, foi verificado que os denunciados
sonegaram ISS ao Município de São Luís na
importância de R$ 3.320.073,00, nos meses de janeiro
a dezembro de 2017, continuado no mesmo período
de 2018, completando 24 crimes da mesma natureza
contra a ordem tributária.
Na manifestação referente ao estabelecimento da
unidade Centro, o Ministério Público averiguou a
sonegação de ISS no valor de R$ 3.003.456,97, nos
meses de dezembro de 2014, janeiro a dezembro de
2015 e janeiro a dezembro de 2016, num total de 25
crimes da mesma categoria.
ESTATUTO
Durante a investigação, um dos auditores-fiscais
responsáveis pelos levantamentos informou que até
por volta do ano de 2004 o CEUMA recolhia
normalmente o ISS. Porém, a partir daquele ano
deixou de recolher o imposto, recusando-se, inclusive,
a emitir nota fiscal dos serviços que presta, usando o
argumento de que se tornara uma entidade sem fins
lucrativos e, portanto, coberta por imunidade tributária.
A afirmação do auditor foi confirmada pelo acusado
Bernardino Rodrigues Ribeiro, que, em depoimento
perante autoridade policial, disse que no ano de 2005
foi feita uma alteração estatutária por meio da qual a
matriz do Ceuma passou a ser a mantenedora das
outras filiais do grupo e, nessa condição, assumiu as
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obrigações tributárias destas, desobrigando-as do
dever de recolher o ISS respectivo. No depoimento,
ele acrescentou que, como a matriz passou a se
considerar beneficiária de imunidade tributária, todas
as demais unidades do grupo deixaram de recolher o
imposto.
De acordo com o promotor de justiça, objetivando
"legalizar" unilateralmente a imunidade que teriam se
fossem considerados entidade de ensino sem fins
lucrativos, os denunciados modificaram a
personalidade jurídica do Ceuma, que até 2004 se
chamava Uniceuma - Centro de Ensino Universitário
do Maranhão LTDA, e era responsável tanto pela
prestação dos serviços quanto pela respectiva
movimentação financeira.
Em 2005, o estabelecimento passou a denominar-se
Associação de Ensino, designada como instituição
mantenedora, responsável por prover os recursos
financeiros necessários ao funcionamento das demais
empresas do grupo, que assim passaram a ser
'mantidas' pela Associação. Sendo assim, toda a
arrecadação financeira passou a ser feita pela
'mantenedora'.
"A recusa dos acusados em recolherem o ISS coincide
com a mudança da sede da matriz do Ceuma, do
bairro Renascença, em São Luís, para o bairro Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo, conforme Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica. Em resumo, da decisão
ilegal que os réus tomaram de, unilateralmente,
transformarem uma empresa, que todos os
maranhenses sabem que é essencialmente comercial,
numa entidade 'sem fins lucrativos' resultou, até agora,
na sonegação de mais de duzentos e cinquenta
milhões de reais em ISS ao Município de São Luís, os
quais, acrescidos de juros e multas, ultrapassam a
quantia de quatrocentos milhões de reais", ressaltou o
promotor de justiça nas ações.
ENVOLVIMENTO
Conforme os documentos e depoimentos do inquérito,
os denunciados Clóvis Antônio Chaves Fecury, Ana
Lúcia Chaves Fecury e Mauro de Alencar Fecury são
sócios e administradores do Ceuma, matriz e filiais,
com poder de gerência dos negócios da firma,
condição reconhecida por eles em seus depoimentos
prestados durante a investigação.

um dos diretores do grupo, com poder de decisão,
inclusive representando a firma.
IRREGULARIDADES
Para praticarem a sonegação, os denunciados,
segundo o promotor de justiça José Osmar Alves, se
utilizaram da estratégia de dizer que a empresa é uma
entidade sem fins lucrativos, o que lhe daria imunidade
tributária. Em razão disso, não emitem nota fiscal da
maioria dos serviços que prestam, sonegando o ISS.
"Não há, porém, qualquer respaldo jurídico para os
denunciados sustentarem a referida imunidade, posto
que esta é uma condição objetiva, que precisa ser
oficialmente reconhecida pelo ente tributante, o que
nunca ocorreu no caso do Ceuma, sendo certo que os
denunciados têm perfeita ciência de que as atividades
que desenvolvem se revestem do mais puro espírito
capitalista", pontua o membro do Ministério Público.
Na ação, foram destacados os enormes lucros obtidos
pela empresa, o que se reflete no patrimônio individual
dos envolvidos. Somente o denunciado Clóvis Antônio
Fecury declarou possuir um patrimônio líquido de R$
65 milhões em 2018, conforme declaração feita por ele
à Justiça Eleitoral. Em depoimento no curso da
investigação, Clóvis Fecury disse que a empresa não
emite nota fiscal e, consequentemente, não recolhe o
ISS, porque os sócios entendem que o Ceuma tem
direito ao benefício da imunidade fiscal.
A Promotoria enfatiza que, mesmo que a empresa
fosse beneficiária de imunidade, as notas fiscais de
todos os serviços precisariam sem emitidas, sendo
que nesse caso bastaria informar a condição de imune
nos documentos.
"Porém, os acusados não emitem as notas fiscais
porque sabem perfeitamente que a empresa não é
uma entidade sem fins lucrativos, e a prova definitiva
de que esta é a verdade é o fato de que, sempre que
um aluno exige, os denunciados emitem as notas, e
não só as emitem, como destacam e recolhem o
respectivo ISS", frizou. (CCOM-MPMA)
Site: https://horaextra.slz.br/2021/06/26/sonegacao-deiss-mpma-oferece-denuncia-contra-socios-do-uniceumapor-crimes-contra-a-ordem-tributaria/

Já o acusado Bernardino Rodrigues Ribeiro trabalha
na empresa desde 1997, como professor, e a partir de
1999, como chefe do departamento de contabilidade,
tendo assumido toda a parte contábil e fiscal em 2002.
Conforme os autos, Bernardino Ribeiro exerce suas
atividades dentro da própria empresa, atuando como
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Alô alô Ministério Público, o Portal da
Transparência de vários municípios não está
sendo atualizado!!!
Rui Marisson

Um fato que chama à atenção, a maioria dos sites
dessas prefeituras foram desenvolvidos pela mesma
empresa de informática é só conferir, acredito que seja
apenas coincidência, mas seria bom uma investigação
do Ministério Público!!!
Um fato que chama à atenção, a maioria dos sites
dessas prefeituras foram desenvolvidos pela mesma
empresa de informática é só conferir, acredito que seja
apenas coincidência, mas seria bom uma investigação
do Ministério Público!!!
O site de várias
prefeituras da região, não está permitindo o
acompanhamento das ações dos seus
gestores, geralmente os sites são de fáceis acessos,
mas quando a pesquisa é
feita no Portal da Transparência, principalmente nas
janelas de contratos e
folha de pagamentos, simplesmente não permite o
acesso.
Um fato que chama
à atenção, a maioria dos sites dessas prefeituras
foram desenvolvidos pela
mesma empresa de informática é só conferir, acredito
que seja apenas
coincidência, mas seria bom uma investigação do
Ministério Público!!!
Site: https://www.ruiporao.com.br/2021/06/alo-aloministerio-publico-o-portal-da.html
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Da política para a Litorânea
formante, seria proprietário de uma
estação de TV em São Luís, de casa no
lago, em Brasília, de uma régia manCerta vez eu disse a um amigo que, são em Barreirinhas, além de outros
graças a Deus, não sou representante valiosos bens móveis e imóveis.
Confesso, foi o que escutei, porém
do povo, para bater palmas ou contestar tudo o que o Executivo propõe, re- me reservo ao direito de acreditar ou
aliza ou se omite. Também escapo da não acreditar. Mas, como dizem, se
acusação de estar incurso no tal enri- ele, o tal político, tem a pretensão de
quecimento sem causa. Aliás, até pa- ser governador do Maranhão, a ser sarece que isso nem é crime, pois diﬁcil- grado já nas próximas eleições, as
mente existe um parlamentar, melhor acusações a ele dirigidas passam a
dizendo, um político, por exemplo, ideia de verdadeiras. E eu, assim senque possa explicar sua fortuna. Citaria do, vejo-me na contingência de depoinúmeros casos, mas todos eles estão sitar, nessa notícia, um pouco de mià vista de quem tem olhos para ver e nha desconﬁada credulidade. Ponto
ouvidos para escutar. Dessa maneira ﬁnal. Peço desculpas pelo que disse,
pois não era minha pretensão comencaminha o Maranhão, o Brasil.
Entretanto, neste meu exercício de tar sobre questões políticas, mas
pretenso cronista, sou cobrado a me quem se exime dessa espécie de conmanifestar sobre tantos assuntos, versa, termina sendo considerado
acontecimentos ou o que mais ocor- carta fora do baralho. Faz parte do
rer nesta cidade e até mesmo neste maranhense esse espírito participatipaís. É certo que costumo escrever a vo da vida pública. Embora, como é
respeito do que me parece interessan- notório, vote mal em todas as oportute, para o momento, porém desprovi- nidades que se lhe oferecem, resuldo de qualquer conotação crítico-ma- tando nas representações parlamenliciosa ou interesse político, como às tares de inexpressiva relevância.
Passo para outro assunto, agora de
vezes me sugerem. Até porque procuro ser objetivo e franco, postura que âmbito doméstico. Não faz muito
tempo e ele foi objeto de uma das mipouco ou nada agrada a muita gente.
O Brasil é uma riquíssima mina de nhas crônicas. Insisto no tema, pornotícias para o mundo todo usufruir. que é preciso fazer alguma coisa, é neOra, um pobre cronista cá da aldeia cessário deﬁnir o uso do calçadão da
tem também o seu direito e não me- Litorânea. Não é possível que este canos o dever para com os outros, de so somente venha ser levado a sério
procurar colocar tudo em pratos lim- quando ali se der um desastre, quanpos, isto é, de usar um pouco dessa do alguém ali for vitimado.
Vou voltar a explicar, isto é, a contar
matéria prima no seu dia a dia, em beo que está acontecendo. E isso ocorre
nefício dos seus imaginários leitores.
A propósito, em um dos meus cír- há alguns anos, sempre desaﬁando a
culos de conversas informais, ﬁquei autoridade a que esse fato, de repetipasmo, com o depoimento de ou- ção diária, se acha subordinado. Ou
trem, de que um recente político ma- talvez nem exista autoridade, portanranhense, habitante da Câmara Alta to é pura imaginação pensar em desado país, teria ﬁcado rico com incrível ﬁo.
Desde as cinco da manhã começa o
rapidez. E mais: outrora pé-de-chinelo, por onde passou, desde estudante, movimento nos calçadões da Litorâteria feito das suas. No exercício do nea, onde homens e mulheres, de tocargo de Secretário de Estado, em go- das as idades, apressam seus passos,
verno pretérito, aprimorou o reﬁno com o objetivo de melhorarem suas
dos seus dotes. E hoje, segundo o in- performances físicas. Além do mais,
CARLOS GASPAR
Presidente da AML

Órfãos da covid-19
todos são envolvidos por um raro clima de cordialidade, formando pequenos grupos de amigos ou até mesmo
familiares.
Entretanto, seria viver fora do Maranhão se esse ambiente perdurasse,
indeﬁnidamente, sem nenhum atropelo. Digo isso, com o maior pesar,
pois a desordem sempre esteve presente neste nosso pedaço de Brasil. A
bem da verdade, em nossa cidade, talvez mais que nas demais do país, a desobediência, pode-se deduzir, é coletiva.
Pois bem, por incrível que pareça,
nos calçadões que venho mencionando, lamentavelmente, veriﬁca-se, todos os dias, sem exceção, uma perigosa mistura de transeuntes, sôfregos
pela prática de exercícios físicos, com
pessoas andando de bicicletas, muitas delas em alta velocidade, até contendo porta volumes bem pesados de
carga. E, por incrível que pareça, é comum, muito comum mesmo, até grupos de policiais devidamente montados em suas bicicletas a ameaçar, por
essa razão, a vida dos transeuntes, que
imagino sem assim desejarem. Já deve ter ocorrido algum pequeno acidente, pois comigo mesmo já andou
próximo disso acontecer.
A propósito, lembrei-me de quando estive em Bangkok, capital da Tailândia. Surpreendi-me, ao chegar à cidade, transitando pelas ruas, sem a
menor distinção protecionista, pois
completamente misturados, automóveis, caminhões, carroças, pessoas de
qualquer sexo ou idade, animais em
geral, de passeio ou de carga, tais como burros, cavalos, carneiros, cachorros, elefantes, mais parecendo um zoológico ambulante do que uma cidade, ainda mais a principal de um país.
Bem, acho que já tem tempo para
que a atual administração de São Luís,
instalada recentemente, possa prestar
este contributo à nossa capital. Será
outra forma de preservar vidas, além
do belo trabalho de vacinação que
vem realizando.

Vacina sim e para todos
OSMAR GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito da Comarca da Iha de São
Luís. Membro das Academias Ludovicense de Letras; Maranhense de Letras
Jurídicas e Matinhense de Ciências, Artes e Letras
Nos últimos 15 meses a humanidade foi jogada em um abismo de incertezas. De uma hora para outra tivemos que nos sujeitar a conﬁnamentos, mudanças de hábitos, adoção de
protocolos. Por alguns momentos, e
pelo bem comum, fomos obrigados a
obedecer ao lockdown, rigoroso modelo de contenção de deslocamento
das pessoas para evitar o contágio do
mal que caiu sobre todos.
Passamos a viver com o medo, a
desconﬁança com o outro. Nações inteiras subjugadas por um inimigo invisível, que poderia estar em qualquer
parte. Ficamos reféns. Ainda que livres, estávamos presos psicologicamente, arredios a tudo e a todos. Quase um ano de tormento em um voo cego, sob um céu escuro e sem estrelas.
Mas Deus deu sabedoria ao ser humano para que este possa evoluir e
pela primeira vez na história a ciência
conseguiu dar um salto gigantesco
em favor da vida. Aproximadamente
um ano se passou entre tubos de ensaios, testes e comprovação da eﬁcácia da vacina.
A esperança voltou a pairar sobre
nós, o céu nublado se abriu e renovamos a conﬁança como um sentimento que nos motiva a levantar todos os
dias e seguir ﬁrmes. A vacina já é uma
realidade, pelo menos para a maioria
das nações. Embora não se possa, naturalmente, ignorar que a mesma ainda não chegou para grande parte da
população carente que vive sobre o
globo.
No Brasil, venceram os gritos vindos das ruas, a medicina, a sabedoria
de alguns, que mesmo diante de uma
postura negacionista, souberam “driblar” os obstáculos e trouxeram a vacina a nós brasileiros. A ciência prevaleceu. A vacina começou chegar tam-

nipônica que vive no Brasil, povo que
carrega singulares valores éticos e soApesar de tudo que fora visto até o ciais. A história serve apenas como
momento e de ser esta uma campa- um recorte de um momento triste da
nha de vacinação atípica, quase que humanidade e serve para ilustrar, meno regime de um treinamento de taforicamente, o que temos a enfrenguerra, ainda há muito o que avançar tar hoje e juntos.
Nossa guerra, agora, é outra. Se nae ser esclarecido sobre a vacina.
Diferentemente de outras épocas e quela oportunidade as nações se divicampanhas, pouco vimos e vemos diram, buscaram subjugar outros poações de orientação voltadas à popu- vos e tentaram avançar com um molação, como forma de dar segurança delo imperialista e de dominação de
aos cidadãos. Ora, uma nação sem co- uns sobre outros, as batalhas atuais
mandante, ou sendo este um desqua- devem ser enfrentadas conjuntamenliﬁcado para a condução dos rumos, te. A principal arma? A vacina.
Efeitos colaterais são possíveis?
corre o risco de ﬁcar a deriva.
Daí porque toda oportunidade que Sim! Em alguns casos pode ocorrer.
os cidadãos de bem e conscientes ti- Mas não se pode dar credibilidade a
verem de compartilhar os benefícios um batalhão de calhordas que espada medicina com o outro deve ser lham um sem número de fake
aproveitada. Neste momento, vacina news contra os benefícios da cura.
Apenas uma dose basta? Não! A vaé sinônimo de vida, de continuidade.
cina deve ser aplicada em duas doses
Basta de mortes, de sofrimento, de e, ainda assim, existe um tempo pósperdas. Você que lê este artigo certa- vacinação para que o organismo posmente tem um parente ou um amigo sa efetivamente estar preparado para
que se foi, que sofreu ou está sofren- resistir ao vírus e às suas mutações.
Por isso, a medicina insiste na mado com o carma que nos assola. Por
que, então, correr riscos, quando te- nutenção das medidas preventivas
mesmo após tomadas as duas doses,
mos ao nosso alcance o antídoto.
Não se vacinar é voar intencional- abominando o senso comum de almente rumo à fatalidade. Isso me re- guns que já pregam abandonar os
corda a famosa e verídica história dos protocolos sanitários.
Para os mais céticos, e é natural que
pilotos camicases, que faziam parte
da armada japonesa na guerra contra estes existam, insisto na busca de inos aliado durante a Segunda Guerra formações. Leiam, busquem fontes
conﬁáveis e sérias, preferencialmente
Mundial.
Para quem não conhece o episódio, fora das polarizadas redes sociais. Escumpre aqui rememorar. Esses pilo- te é um momento em que deve prevatos, em ato de total desespero, ao ﬁm lecer a razão.
A vacina é um ato que nos acompadaquele conﬂito bélico, começaram a
utilizar seus próprios aviões carrega- nha desde os primeiros momentos e
dos de explosivos como armas mor- que atravessou toda nossa infância.
tais, lançando-os contra os navios dos Certamente, você teve um dos seus
primeiros choros com a famosa BCG,
Aliados.
Naturalmente, tal ato suicida não vacina que lhe protege para o resto da
poderia ter outro resultado que não a vida ao reagir contra a tubercolose
morte daquele que ia de encontro às pulmonar e outras formas mais graves
embarcações. Essa conduta não pode dessa doença.
Vacina é vida. Uma, duas vezes,
ser vista como razoável hoje, muito
menos quando vem de alguém que ao quantas forem necessárias. Parabéns
invés de segurar o manche e assumir o para a ciência, do Brasil e do mundo,
controle, insiste em um voo sem rumo que comprova o seu valor frente a
uma onda despretensiosa que insiste
ao fatídico destino.
Fica aqui o respeito à comunidade em nos levar a deriva noutra direção.
bém por aqui.

MÁRCIO THADEU SILVA MARQUES
Promotor de Justiça da Infância, integrante do PROINFANCIA, do IBDCRIA-ABMP e do Instituto Estudos MP
Com mais de três milhões de mortos, segundo a OMS, o planeta terá, com a pandemia o surgimento de uma geração de órfãos
da COVID-19, uma questão global, com efeitos prolongados por
toda sua vida. No Brasil, os mais de meio milhão de seres humanos que foram tomados pela doença tem uma faixa etária de ordem crescente na população produtiva e fértil. A morte de puérperas, deixa seus ﬁlhos e ﬁlhas recém-nascidos sem mãe na primeira infância, fase em que a presença dos pais é deﬁnitiva para
que conquistem o desenvolvimento integral que lhes é direito
constitucionalmente previsto, por ser a fase da das janelas da plenitude de sua formação cognitiva e afetiva.
Porque atenção urgente para esses órfãos? Por dois motivos: a
pandemia é uma questão sanitária mundial avassaladora e seus
efeitos letais imediatos produz resultados deﬁnitivos para o entorno desses seres humanos e suas famílias, em especial, os ﬁlhos
e ﬁlhas de pouca idade. A lógica da proteção integral dos direitos
da criança e do adolescente, na linha da defesa e promoção da
dignidade humana, fundamento da norma constitucional, é cuidar primeiro daqueles mais vulneráveis. E hoje, considerando o
perﬁl das famílias brasileiras, em número expressivo com apenas
um dos genitores, aliado ao crescimento de mortes de pessoas em
idade reprodutiva, de modo repentino, sem chance para que a família extensa, ou a rede social de apoio, como a madrinha ou a vizinha, possam se preparar para acolher essa criança ou adolescente, mostra que a vulnerabilidade social e econômica que pode
tomá-los é muito signiﬁcativa, justiﬁcando essa prioridade.
Quantos são? Ninguém sabe ainda. O número de 45.000 órfãos,
que o IPEA teria detectado em um estudo, não é reconhecido pelo
Instituto. É preciso saber quem são, onde estão e de que precisam.
Desinvisibilizá-los. Veriﬁcar se estão sendo cuidados, por quem e
se estão protegidos. Se tem segurança alimentar, afetiva e respeito
a seus direitos de convivência familiar e comunitária. Se estão
sendo explorados pelo trabalho infantil, inclusive nas piores ﬁrmas previstas pela Lista TIP, da OIT, que a comunidade planetária,
pela AGENDA 2030 da ONU, se comprometeu a erradicar.
Em reunião da Comissão Externa da Câmara dos Deputados
destinada a acompanhar o Enfrentamento à Pandemia da Covid19 no Brasil, ocorrida em 13 de abril deste ano, o Professor Benedito dos Santos, consultor do UNICEF, chamou “a atenção para o
fato de que precisarmos fortalecer o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes para a proteção delas durante a
pandemia de COVID”, pois, “o desaﬁo desse grande impacto da
COVID para fortalecer a resposta que está prevista no Estatuto da
Criança e do Adolescente — que, nesses 30 anos, tem sido precária”, fortalecendo “experiências locais, a coordenação, o nível de
resposta, a cobertura, dada a diversidade de situações”.
O Ministério Público do Estado do Maranhão tem acompanhado as movimentações do poder público quanto ao atendimento dos órfãos da COVID-19 em três eixos: sua identiﬁcação, a
segurança de renda que permita sejam acolhidos pelas famílias
extensas ou socioafetivas com quem já têm aﬁnidade e a adequação da rede de atendimento às suas necessidades. Os Conselhos
Estaduais de Direitos da Criança e do Adolescente, da Assistência
Social e dos Direitos Humanos estão articulando medidas para
que a política de atendimento localize essas crianças e adolescentes, que sejam ouvidas suas necessidades e providos seus direitos.
O Conselho Regional de Serviço Social também já incluiu o tema
em seus debates. O Judiciário, pela Corregedoria Geral da Justiça,
acolheu requerimento do Ministério Público e publicou importantíssimo Provimento promovendo o apoio dos cartórios de registro de óbitos na identiﬁcação desses órfãos da COVID e no encaminhamento de seus casos ao Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, para ﬁns da vigilância socioassistencial e para atendimento nos CRAS e CREAS. Igual medida, para fazer serem atendidos precocemente, como determina o ECA, os órfãos da COVID-19 , adotou a Secretaria de Estado da Saúde, ao editar Nota
Técnica fazendo a ponte entre o SUS e o SUAS nesses casos.
Por iniciativa da SEDES, a Câmara Temática do Consórcio Nordeste de Governadores aprovou Nota Técnica, com oito pontos,
para que os nove estados da região ajam de maneira coordenada
nesse atendimento, prestigiando os três eixos referidos nestas linhas. È um documento referencial que deve ser aprofundado por
Estados e Municípios, criando rotinas e ﬂuxogramas para que esses órfãos tenham, por exemplo, celeridade na transferência da titularidade do Bolsa-Família, no acesso aos benefícios eventuais
do art. 22 da LOAS, à orientação jurídica e social sobre a formalização das guardas e tutelas, ou para o início do regular e indispensável processo de adoção, com a observância de todas as garantias
dos direitos dessas crianças e adolescentes a seus afetos e à família, além de fortalecer as já referidas redes sociais de apoio.
A SEMCAS e o CMDCA, além do CMAS da capital estão atentos
e trabalhando pela construção das soluções locais, sendo certo
que a formalização dessas iniciativas com certeza não tardará.
Em 18 deste mês de junho, a requerimento da Senadora Eliziane Gama, a COMISSÃO TEMPORÁRIA COVID-19 reuniu-se para
discutir os órfãos da COVID-19 e sua vulnerabilidade, em debate
em que tive a honra de participar, ao lado de vários especialistas
sobre o tema e que teve uma riqueza de contribuições que o espaço deste texto não permite explicitar, razão pela qual convido o
leitor a explorar o link da sessão na página da Comissão
(https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2422),
em especial o debate sobre o projeto de lei para a criação de umm
Fundo de Amparo á Criança vítima da COVID-19, o FACOVID.
Nesta sexta-feira, anunciou o Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, pelas redes sociais, o encaminhamento de projeto de
lei “criando um auxílio mensal para crianças e jovens que estão
em orfandade completa, por terem perdido os pais em face do coronavírus”. A iniciativa, meritória e completamente adequada à
prioridade absoluta da proteção integral de crianças e adolescentes, certamente terá acolhida pela Assembleia legislativa, que pode debater, pela frente parlamentar da Infância, outras medidas
em favor dos órfãos da COVID-19. Muito está sendo feito, por várias mãos, mentes e corações. Muito há a fazer ainda. Prosseguimos
todos que compomos a rede de atendimento na construção de
parcerias para levar as experiências positivas e inovadoras do Maranhão para o debaate nacional, pela Rede nacional da primeira
Infância, pelo CONANDA, CNAS, CNJ, CNMP e CONDEGE. Essas
crianças são credoras de nossos esforços.
Não podemos abandoná-las em suas dores. Do luto à luta, pela
infância protegida!
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"Estamos preparando as escolas para um
possível retorno", diz secretário Felipe
Camarão em inauguração de Escolas Dignas
"Vacina no braço, comida na mesa e livro na mão, é
assim que o Governo do Estado está enfrentando a
pandemia no Maranhão", afirmou o secretário de
Estado Educação, Felipe Camarão, durante a entrega,
simultânea, de oito equipamentos educacionais, na
quinta-feira (24), em diversas regiões do estado.
Presente em Vargem Grande, um dos municípios que
receberam novas escolas dignas, o secretário
destacou que o Governo do Estado tem entre suas
frentes de ação, neste momento, o combate à Covid19 e o incremento da educação. Felipe Camarão
afirmou que as unidades educacionais estão se
adequando para a volta às aulas presenciais.
"Estamos preparando as escolas para um possível
retorno", acrescentou.
No município de Vargem Grande, o Governo do
Estado investiu R$ 1.764.398,64 para a reconstrução
do Centro de Ensino Raulina Sousa Silva e da quadra
poliesportiva da escola.
A reconstrução do prédio escolar em Vargem Grande
beneficiará mais de 1.200 estudantes, que terão
espaços climatizados, entre os quais oito salas de
aula, sala de professores, laboratório de informática e
biblioteca. A comunidade escolar ainda poderá
desfrutar de uma academia de saúde, construída no
pátio externo da escola.
"É uma grande alegria, um sonho realizado. A nossa
escola não foi somente reformada, ela foi reconstruída
e eu acredito que, a partir de agora, vai ser um marco
na história da nossa escola. Acredito que alunos,
professores e funcionários terão mais orgulho e alegria
de fazer parte dessa família. Acredito, também, que a
comunidade de todo o bairro São Miguel está
extasiada com essa grande obra, um presente que o
governador Flávio Dino e o secretário Felipe Camarão
nos deram. Muito obrigada", comemorou a gestora
geral do CE Raulina Sousa Silva, Cristiane Sousa
Pontes.
O prédio escolar não recebia uma reforma há mais de
30 anos. A inauguração dos espaços educacionais
trouxe alegria à estudante Amanda do Nascimento
Borges, 17 anos, que agradeceu o Governo do

Maranhão pela execução das obras.
"Eu me sinto feliz em poder realizar um sonho, que
não é apenas meu, mas, também, de toda a
comunidade escolar. Agora, os ambientes
educacionais oferecem mais conforto, com salas
climatizadas, espaço de leitura que possibilitarão um
melhor aprendizado para os alunos, além de outros
benefícios. Obrigada, pela reforma da nossa escola",
ressaltou a estudante.
Icatu
No município de Icatu, a comunidade escolar festejou
a entrega do CE Ana Flávia Pereira da Silva todo
reformado. Cerca de 800 estudantes serão
beneficiados com a reforma. Foram investidos R$
569.096,78 para a melhoria do Centro de Ensino. A
escola oferece Ensino Médio e Educação de Jovens e
Adultos (EJA).
Marcelo Nunes, professor de História do CE Ana
Flávia Pereira da Silva, destacou a importância da
reforma do espaço para o desenvolvimento
educacional da população de Icatu e agradeceu ao
Governo do Estado pela transformação do espaço
escolar.
"A gente recebe com o coração muito alegre a reforma
desta instituição; valoriza demais o trabalho do
governador Flávio Dino que, em tempos de crise e
tantas dificuldades, decidiu investir na Educação. A
reforma desta escola representa, para nós, um
incentivo, uma motivação a mais, para continuarmos
trabalhando, mesmo com toda dificuldade. Nós
encontramos, nessa reforma, algo que nos motiva a
continuar trabalhando pela educação do Maranhão,
pela educação de Icatu. A população só tem a
agradecer e vamos agradecer dando frutos com
alunos mais motivados, mais preparados, contribuindo
para o futuro dessa sociedade", ponderou o professor.
A gestora Geral do CE Ana Flávia Pereira da Silva,
Mírian Gonçalves, expressou satisfação pela reforma
da escola e agradeceu ao Governo do Estado pela
transformação do equipamento educacional.
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"A reforma da escola vem oferecer dignidade para os
nossos estudantes, queremos agradecer ao
governador Flávio Dino e ao secretário de Estado da
Educação, Felipe Camarão, por esta reforma. Icatu
está de parabéns com o recebimento deste prédio que
foi todo reformado. O nosso muito obrigado", afirmou a
gestora escolar.
Vitória do Mearim
No município de Vitória do Mearim, o Centro Educa
Mais Estado do Espírito Santo, fundado na década de
1960, foi reformado e adequado para o atendimento
de seus alunos em tempo integral.
Em 2022, a tradicional escola completará 60 anos,
totalmente requalificada e pronta para receber 280
alunos em tempo parcial e integral. O gestor geral da
escola, Edu Souza, manifestou felicidade ao receber o
prédio escolar completamente reformado.
"Esta é a segunda reforma, em seis anos e meio que o
Governo do Estado realiza na escola. O espaço foi
contemplado com revitalização, ampliação e
adequação para o modelo de Escola de Tempo
Integral. Já éramos a Escola da Escolha, agora, temos
motivos de sobra para que os nossos jovens
protagonistas realizem o seu projeto de vida. Só temos
a agradecer ao governador Flávio Dino; ao vicegovernador, Carlos Brandão; ao secretário Felipe
Camarão e o adjunto da Seduc, André Bello", revelou.

midiateca e consultório odontológico. A escola foi
totalmente reformada e também ganhará,
posteriormente, a construção da quadra.
O presidente da Agência de Mobilidade Urbana e
Serviços Públicos (MOB), Daniel Carvalho, que
representou o Governo do Estado no evento de
inauguração, reforçou a importância de transformar os
equipamentos educacionais em ambientes
confortáveis e adequados para a prática do ensino.
"Mais uma escola que o governador Flávio Dino está
entregando na data de hoje. Ao todo, são oito
equipamentos educacionais, entre escolas de ensino
regular, escolas de tempo integral, Faróis do Saber e
Quadra Poliesportiva que estão sendo entregues em
todo o estado. São mais de R$ 6 milhões investidos
nessas melhorias. O secretário Felipe Camarão,
sempre muito diligente e atento, determinou, inclusive,
a ampliação de algumas reformas, que foram
determinadas hoje, como é o caso desta escola que
será contemplada também com um auditório e uma
quadra", exprimiu Carvalho.
Site: https://omaranhense.com/estamos-preparando-asescolas-para-um-possivel-retorno-diz-secretario-felipecamarao-em-inauguracao-de-escolas-dignas/

A escola passou por adequação das salas, contando
com 6 salas de aulas; construção de refeitório/pátio;
cozinha; laboratórios secos e molhados química/biologia e física/matemática; reforma dos
banheiros, que ganharam chuveiros; sala de
professores e demais funcionários, com dois banheiros
e biblioteca. A escola atende ao público de Vitória do
Mearim e de outros municípios vizinhos.
Lígia Santos estudou na antiga escola e, hoje, é
professora de Inglês do Centro Educa Mais Estado do
Espírito Santo. "Sou professora da escola, fui aluna
também e vejo que a nossa escola está com uma
estrutura muito favorável à aprendizagem dos alunos.
Temos laboratórios, biblioteca e espaços confortáveis
para que os nossos alunos possam se sentir à vontade
e passar o dia conosco aqui nesse ambiente
agradável", destacou.
São Luís
Em São Luís, o Governo Estado entregou o novo CE
Cônego Ribamar Carvalho, localizado no bairro
Cohab, com 1.195 alunos matriculados do 6º ao 3º
ano, funcionando em 2 turnos, matutino e vespertino.
São 14 salas de aula modernas e climatizadas, mais
2
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Universidade Ceuma se manifesta sobre
denúncias feitas pelo MPMA
Foto: Reprodução
O UniCeuma se manifestou, por meio de nota, sobre
denúncia feita pelo Ministério Público do Maranhão
(MPMA), que ofereceu denúncia contra os sócios da
universidade, por supostos crimes contra a ordem
tributária.

absolutamente nada que desabone a conduta dos
seus dirigentes e mantenedores.
A Universidade CEUMA restabelece a verdade dos
fatos e está inteiramente à disposição para dirimir
quaisquer dúvidas.
São Luís, 26 de junho de 2021.

Segundo a denúncia do MPMA, o montante sonegado
nas quatro unidades do UniCeuma soma R$
159.482.135,97.
A Universidade Ceuma , por sua vez, afirma na nota
que foram consideradas nulas todas as execuções
fiscais realizadas pela Fazenda Municipal (Prefeitura
de São Luís), após sucessivas decisões do Judiciário,
inclusive de Tribunais Superiores, favoráveis a IES.

A Diretoria.
Site:
https://jornalpequeno.com.br/2021/06/27/universidadeceuma-se-manifesta-sobre-denuncias-feitas-pelo-mpma/

"A Justiça garante e reconhece o direito da
Universidade Ceuma frente a todas essas questões
fiscais, tornando-as sistematicamente nulas. Ou seja,
a Universidade Ceuma, ao longo de toda a sua
existência, cumpre rigorosamente as suas obrigações
de forma correta, não constando absolutamente nada
que desabone a conduta dos seus dirigentes e
mantenedores", destaca a nota do Ceuma.
Confira a íntegra da nota
Em virtude de notícias veiculadas em Blogs de São
Luís (MA), cujo título é "Promotoria denuncia sócios do
CEUMA por sonegação de imposto de quase R$160
milhões", a Universidade CEUMA vem esclarecer que:
1- Em 31 anos de história, vem contribuindo com o
crescimento educacional e econômico do nosso
estado, proporcionando a milhares de cidadãos
educação superior de qualidade.
2- Foram consideradas nulas todas as execuções
fiscais realizadas pela Fazenda Municipal (Prefeitura
de São Luís), após sucessivas decisões do Judiciário,
inclusive de Tribunais Superiores, favoráveis a IES.
Diante do exposto, a Justiça garante e reconhece o
direito da Universidade CEUMA frente a todas essas
questões fiscais, tornando-as sistematicamente nulas.
Ou seja, a Universidade CEUMA, ao longo de toda a
sua existência, cumpre rigorosamente as suas
obrigações de forma correta, não constando
1
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Prefeito de São Bento corta ajudada de custo
pela metade e nega transporte a pacientes
que fazem tratamento de hemodiálise
O prefeito da cidade de São Bento, Dino Penha,
castiga pacientes que fazem tratamento de
hemodiálise na cidade de Pinheiro. Dino Penha cortou
pela metade a ajuda de custo que era dada aos
mesmos e nega o transporte até o Centro de
Hemodiálise de Pinheiro.
A ajuda de custo dada aos pacientes pelo Ex-prefeito
Luizinho Barros, era no valor de R$ 500, depois que
assumiu o comando do município, o atual prefeito Dino
Penha cortou pela metade, e ainda atrasa ao repasse
segundo áudio de um paciente da cidade de São
Bento.
Outra dificuldade imposta aos pacientes de diálise de
São Bento, é em relação ao traslado dos mesmo até o
Centro em Pinheiro, três vezes por semana os
pacientes precisam fazer esse trajeto para o
tratamento. Seu Zico, paciente que faz o tratamento
em Pinheiro, afirma que a secretária de saúde do
município, Shannalisian Ribeiro, disse que os mesmos
não têm direito ao transporte para fazer o tratamento.
O sofrimento imposto pelo prefeito Dino Penha aso
pacientes da cidade de São Bento, que fazem o
tratamento de Hemodiálise na cidade de Pinheiro, será
levado ao Ministério Público. Ouçam áudios abaixo.
Site: https://vandovalrodrigues.com/prefeito-de-saobento-corta-ajudada-de-custo-pela-metade-e-negatransporte-a-pacientes-que-fazem-tratamento-dehemodialise/
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AÇAILÂNDIA - MPMA recomenda
alteração de nome de escola pública que
homenageia pessoa viva.
JO FERNANDES

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.
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.
Redação : CCOM-MPMA
Site: https://www.jofernandes.com.br/2021/06/acailandiampma-recomenda-alteracao-de.html
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Sócios do Ceuma, Clóvis Fecury e família
são denunciados por crimes contra a ordem
tributária
Cristiana França

SONEGAÇÃO
Em Ações Penais referentes a quatro unidades do
Ceuma - Associação de ensino superior em São Luís,
localizadas no Renascença, Centro, Bequimão e Anil,
o Ministério Público do Maranhão, por meio da 26ª
Promotoria de Justiça da Ordem Tributária e
Econômica de São Luís, ofereceu denúncia, em 7 de
junho, contra os sócios e administradores do referido
estabelecimento educacional por sonegação de
Imposto Sobre Serviços (ISS) ao Município de São
Luís.
O montante sonegado nas quatro unidades soma R$
159.482.135,97. O ISS tem uma alíquota de 5% do
valor do serviço, o que indica um faturamento em torno
de R$ 3,18 bilhões. O promotor de justiça José
Osmar Alves, subscritor das ações, informou que
deixou de fora das denúncias vários autos de infração,
porque os crimes estavam prescritos em relação a
eles, o que indica que os valores sonegados são ainda
maiores.
Nas quatro ações, foram denunciados Clóvis Antônio
Chaves Fecury, Ana Lúcia Chaves Fecury, Bernardino
Rodrigues Ribeiro e Mauro de Alencar Fecury. O
Ceuma dedica-se à prestação de serviços de
educação, com cursos de graduação e pós-graduação.
Em todas as denúncias o Ministério Público pede a
condenação dos réus pelo crime de sonegação de ISS
mediante a omissão de informações às autoridades
fazendárias e pela prestação dos serviços de
educação sem a emissão de nota fiscal. Essas
condutas se acham tipificadas no art. 1º, incisos I e V
da Lei 8.137/90, com a agravante descrita no art. 12, I
da mesma Lei 8.137/90 (por se tratar de crimes que
causaram graves danos à sociedade ludovicense),
acrescidas da exasperação decorrente da
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código
Penal, por terem os réus sonegado o imposto de forma
continuada nos últimos quinze anos.
A pena máxima prevista para o crime é de cinco anos
de reclusão, e 360 dias-multa. Se forem condenados
nos quatro processos, eles podem pegar até 20 anos
de cadeia e pagar R$1.980.000,00 de multa cada um.

Na ação referente à unidade Bequimão, a Promotoria
constatou a sonegação do valor de R$ 3.017.396,00,
entre os meses de janeiro a dezembro de 2017,
período repetido em 2018, totalizando 24 crimes
contra a ordem tributária.
Na manifestação sobre a unidade Renascença, foi
atestada a sonegação da quantia de R$
150.141.210,00, durante os meses de janeiro a
dezembro de 2008, período repetido até o ano de
2016, num total de 108 crimes da mesma espécie.
Em relação à Ação Penal cujo objeto é a unidade do
bairro do Anil, foi verificado que os denunciados
sonegaram ISS ao Município de São Luís na
importância de R$ 3.320.073,00, nos meses de janeiro
a dezembro de 2017, continuado no mesmo período
de 2018, completando 24 crimes da mesma natureza
contra a ordem tributária.
Na manifestação referente ao estabelecimento da
unidade Centro, o Ministério Público averiguou a
sonegação de ISS no valor de R$ 3.003.456,97, nos
meses de dezembro de 2014, janeiro a dezembro de
2015 e janeiro a dezembro de 2016, num total de 25
crimes da mesma categoria.
ESTATUTO
Durante a investigação, um dos auditores-fiscais
responsáveis pelos levantamentos informou que até
por volta do ano de 2004 o CEUMA recolhia
normalmente o ISS. Porém, a partir daquele ano
deixou de recolher o imposto, recusando-se, inclusive,
a emitir nota fiscal dos serviços que presta, usando o
argumento de que se tornara uma entidade sem fins
lucrativos e, portanto, coberta por imunidade tributária.
A afirmação do auditor foi confirmada pelo acusado
Bernardino Rodrigues Ribeiro, que, em depoimento
perante autoridade policial, disse que no ano de 2005
foi feita uma alteração estatutária por meio da qual a
matriz do Ceuma passou a ser a mantenedora das
outras filiais do grupo e, nessa condição, assumiu as
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obrigações tributárias destas, desobrigando-as do
dever de recolher o ISS respectivo. No depoimento,
ele acrescentou que, como a matriz passou a se
considerar beneficiária de imunidade tributária, todas
as demais unidades do grupo deixaram de recolher o
imposto.
De acordo com o promotor de justiça, objetivando
"legalizar" unilateralmente a imunidade que teriam se
fossem considerados entidade de ensino sem fins
lucrativos, os denunciados modificaram a
personalidade jurídica do Ceuma, que até 2004 se
chamava Uniceuma - Centro de Ensino Universitário
do Maranhão LTDA, e era responsável tanto pela
prestação dos serviços quanto pela respectiva
movimentação financeira.
Em 2005, o estabelecimento passou a denominar-se
Associação de Ensino, designada como instituição
mantenedora, responsável por prover os recursos
financeiros necessários ao funcionamento das demais
empresas do grupo, que assim passaram a ser
'mantidas' pela Associação. Sendo assim, toda a
arrecadação financeira passou a ser feita pela
'mantenedora'.
"A recusa dos acusados em recolherem o ISS coincide
com a mudança da sede da matriz do Ceuma, do
bairro Renascença, em São Luís, para o bairro Jardim
Paulista, na cidade de São Paulo, conforme Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica. Em resumo, da decisão
ilegal que os réus tomaram de, unilateralmente,
transformarem uma empresa, que todos os
maranhenses sabem que é essencialmente comercial,
numa entidade 'sem fins lucrativos' resultou, até agora,
na sonegação de mais de duzentos e cinquenta
milhões de reais em ISS ao Município de São Luís, os
quais, acrescidos de juros e multas, ultrapassam a
quantia de quatrocentos milhões de reais", ressaltou o
promotor de justiça nas ações.
ENVOLVIMENTO
Conforme os documentos e depoimentos do inquérito,
os denunciados Clóvis Antônio Chaves Fecury, Ana
Lúcia Chaves Fecury e Mauro de Alencar Fecury são
sócios e administradores do Ceuma, matriz e filiais,
com poder de gerência dos negócios da firma,
condição reconhecida por eles em seus depoimentos
prestados durante a investigação.

um dos diretores do grupo, com poder de decisão,
inclusive representando a firma.
IRREGULARIDADES
Para praticarem a sonegação, os denunciados,
segundo o promotor de justiça José Osmar Alves, se
utilizaram da estratégia de dizer que a empresa é uma
entidade sem fins lucrativos, o que lhe daria imunidade
tributária. Em razão disso, não emitem nota fiscal da
maioria dos serviços que prestam, sonegando o ISS.
"Não há, porém, qualquer respaldo jurídico para os
denunciados sustentarem a referida imunidade, posto
que esta é uma condição objetiva, que precisa ser
oficialmente reconhecida pelo ente tributante, o que
nunca ocorreu no caso do Ceuma, sendo certo que os
denunciados têm perfeita ciência de que as atividades
que desenvolvem se revestem do mais puro espírito
capitalista", pontua o membro do Ministério Público.
Na ação, foram destacados os enormes lucros obtidos
pela empresa, o que se reflete no patrimônio individual
dos envolvidos. Somente o denunciado Clóvis Antônio
Fecury declarou possuir um patrimônio líquido de R$
65 milhões em 2018, conforme declaração feita por ele
à Justiça Eleitoral. Em depoimento no curso da
investigação, Clóvis Fecury disse que a empresa não
emite nota fiscal e, consequentemente, não recolhe o
ISS, porque os sócios entendem que o Ceuma tem
direito ao benefício da imunidade fiscal.
A Promotoria enfatiza que, mesmo que a empresa
fosse beneficiária de imunidade, as notas fiscais de
todos os serviços precisariam sem emitidas, sendo
que nesse caso bastaria informar a condição de imune
nos documentos.
"Porém, os acusados não emitem as notas fiscais
porque sabem perfeitamente que a empresa não é
uma entidade sem fins lucrativos, e a prova definitiva
de que esta é a verdade é o fato de que, sempre que
um aluno exige, os denunciados emitem as notas, e
não só as emitem, como destacam e recolhem o
respectivo ISS", frisou.
Site: https://cristianafranca.com.br/socios-do-ceumaclovis-fecury-e-familia-sao-denunciados-por-crimescontra-a-ordem-tributaria/

Já o acusado Bernardino Rodrigues Ribeiro trabalha
na empresa desde 1997, como professor, e a partir de
1999, como chefe do departamento de contabilidade,
tendo assumido toda a parte contábil e fiscal em 2002.
Conforme os autos, Bernardino Ribeiro exerce suas
atividades dentro da própria empresa, atuando como
5

