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Morre criança espancada pelo pai por não
saber fazer o dever de casa
Jeferson Abreu

pelo crime de tortura qualificada.

A Prefeitura de Caratinga informou no fim da tarde
desta segunda-feira (28/6) a morte do garoto de 6
anos, que foi espancado pelo pai, um homem de 26
anos, que deu socos na criança porque ela não
conseguia resolver uma tarefa da escola, o chamado
"dever de casa".

Na delegacia, ele confessou as agressões e disse que
estava bêbado quando socou o filho.

A criança estava intubada na UTI pediátrica do
Hospital João XXIII em Belo Horizonte, para onde foi
transferida na madrugada desta segunda-feira.

O inquérito policial continua em andamento.
Acompanhe o Codó Notícias também pelo Facebook ,
YouTube e Instagram .
Site: https://www.codonoticias.com.br/2021/06/morrecrianca-espancada-pelo-pai-por-nao-saber-fazer-o-deverde-casa/

Os primeiros atendimentos foram prestados na
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caratinga,
quando a equipe médica denunciou à polícia a
agressão sofrida pelo garoto.
O crime aconteceu na manhã de domingo. O pai
estava orientando o filho a resolver as tarefas da
escola. Como a criança errava sempre, por não
entender as questões, nem as orientações que
recebia, o pai ficou muito irritado.
Segundo apurou a Polícia Militar, o pai agrediu o filho
com socos no rosto e na cabeça. E consumou a
agressão com uma rasteira, derrubando a criança, que
ao cair bateu a cabeça na quina de um móvel, ficando
inconsciente por alguns momentos.
Depois, ela começou a se contorcer, por causa de
uma convulsão severa. O pai entrou em desespero e
tentou desenrolar a língua do filho, sem sucesso. A
última tentativa de salvar o garoto foi um banho frio.
Também não deu certo.
O pai, então, levou a criança para a UPA.
Ao chegar à UPA, a equipe médica estranhou os
sinais de violência física que estavam no corpo da
criança, além de achar estanho o estado de
embriaguez do pai do garoto.
A polícia foi chamada e, numa investigação rápida,
desvendou toda a ação do pai, por meio de confissão
detalhada feita por ele. O homem, que tinha passagem
pela polícia por homicídio, foi preso.
À tarde, antes da divulgação da morte do garoto, a
Polícia Civil divulgou que o homem havia sido autuado
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Preso um dos chefes do tráfico da Ilhinha
Um dos "cabeças" do tráfico de drogas da Ilhinha foi
preso ontem, durante cerco policial realizado pela
equipe da Seccional Sul. Em poder dele, os policiais
apreenderam vários pinos de cocaína, maconha,
dinheiro e material para embalar a droga.
O delegado Carlos Alessandro de Assis declarou que
os policiais abordaram a residência do criminoso onde
encontraram a droga, dinheiro e o material para
embalagem. O criminoso foi preso em flagrante e
conduzido para o 9º Distrito Policial, localizado no
Bairro do São Francisco.
Além de ser um dos líderes do tráfico de entorpecente
naquela localidade, segundo o delegado, ele é
acusado de assaltos. Um dos roubos cometido pelo
criminoso ocorreu no fim de semana e teve como alvo
uma ótica, no São Francisco.
Policiais militares também prenderam, no fim de
semana, um dos "cabeças" da venda de drogas do
Residencial Amendoeiras, na área do Maracanã,
identificado como Derick. Com ele foram apreendidos
maconha, cocaína, balança de precisão e uma
quantidade de dinheiro, Ele foi apresentado no Plantão
de Polícia Civil da Cidade Operária onde tomaram as
devidas providências.
Júri popular Júlio César da Silva Lima vai ser julgado
no dia 2 de julho, no fórum Desembargador José
Delfino Sipaúba, em Santo Antônio dos Lopes,
acusado de ter assassinado Toinho. O crime ocorreu
no dia 27 de outubro de 2019, no povoado Taboca,
zona rural de Governador Archer.
O júri será presidido pela juíza Talita de Castro
Barreto, titular de Santo Antônio dos Lopes, e tendo
como representante do Ministério Público, o
promotor de Justiça Xilon de Souza Júnior, e tendo
como advogado de defesa, Felintro de Albuquerque
Neto. O réu está preso
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Ex-prefeito e mais seis acionados por
irregularidades em licitação
BURITI BRAVO - O Ministério Público do Maranhão,
por meio da Promotoria de Justiça de Buriti Bravo
ingressou, no último dia 24, com uma Ação por ato de
improbidade administrativa contra o Município de
Buriti Bravo e o exprefeito Cid Pereira Costa.
Também foram acionados agentes públicos da gestão
municipal anterior, como o pregoeiro 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 da empresa Ceplam e a
empresária Francidene Magalhães Torres.
A ação é assinada pelo promotor de justiça Gustavo
Pereira Silva.

Outro ponto é que não há comprovante de empenho
da despesa.
Caso sejam 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. (Rodrigo Freitas CCOM-MPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/313/202
10629.pdf

A tomada de preço n° 02/ 2019 teve como objetivo a
"contratação de empresa para a prestação de serviços
de assessoria técnica na elaboração de projetos de
captação de recursos para atender as necessidades
do município" e valor estimado de R$ 169.032,60.
Foi vencedora do certame a empresa Ceplam Francidene M. Torres - ME, com o valor de R$ 154 mil.
Ao analisar o procedimento licitatório, a Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça apontou
uma série de irregularidades. A primeira delas é que
não foi demonstrado que a administração municipal
não tinha, em seus quadros, servidores com
capacidade para executar o objeto da licitação.
Além disso, a pesquisa prévia de preços foi feita
somente junto a três fornecedores e não consta do
processo o comprovante de publicação do aviso do
edital na internet.
Ainda no que diz respeito à limitação de
competitividade, há outras cláusulas restritivas no
edital, como a desconsideração de propostas enviadas
por via postal e a necessidade de comparecimento
presencial à sede da CPL para obtenção do edital da
licitação.
O edital foi assinado pela presidente da CPL, Milena
Silva, que não tinha tal atribuição e não existe, no
contrato, a designação de um representante do
Município como responsável pelo acompanhamento e
fiscalização dos serviços.
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MP QUER REGULARIZAÇÃO DOS
PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA DE
BARRA DO CORDA E JENIPAPO DOS
VIEIRAS (Notícias)
Leandro de Sá

Menu

Jenipapo dos Vieiras subscreveram o acordo o prefeito
Arnóbio de Almeida Martins e o presidente da Câmara
de Vereadores, Antonio Cleldes Ferreira de Santana.

A 1ª Promotoria de Justiça de Barra do Corda firmou,
em 1º de junho, Termo de Ajustamento de Conduta
com o Executivo e o Legislativo dos municípios de
Barra do Corda e Jenipapo dos Vieiras (termo
judiciário da referida comarca) para a correta
implantação dos Portais da Transparência, no prazo
de 90 dias. Somente para o Executivo de Jenipapo
dos Vieiras foi concedido prazo de 60 dias.

No documento, foi ressaltado que a União, o Distrito
Federal, os Estados e os Municípios com mais de 100
mil habitantes tiveram prazo de um ano para a
implantação dos Portais da Transparência; os
Municípios com população de 50 a 100 mil pessoas
tiveram dois anos de prazo e aqueles com até 50 mil,
quatro anos para cumprirem as cláusulas previstas na
Lei de Responsabilidade Fiscal.

No portal, devem constar para consulta pública as
informações e dados atualizados, previstos na Lei
Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência), Lei
nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e no
Decreto nº 7.165/2010.

Redação: Eduardo Júlio (CCOM-MPMA)
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram

Pelo acordo, a regularização prevê a construção do
site do Portal da Transparência dos Municípios, com a
disponibilização de informações atualizadas de
receitas e despesas, apresentação de dados
detalhados sobre procedimentos licitatórios, prestação
de contas (relatório de gestão do ano anterior), além
do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(RRO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF), ambos dos
últimos seis meses, entre outras informações.

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/mp-querregularizacao-dos-portais-da-transparencia-de-barra-docorda-e-jenipapo-dos-vieiras/

O descumprimento integral ou parcial das obrigações
assumidas, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o
Executivo e o Legislativo dos municípios ao
pagamento de multa diária no valor de R$ 1 mil. A
multa deverá ser paga no prazo de 15 dias a contar do
dia do recebimento da notificação do Ministério
Público.
Pelo Ministério Público do Maranhão, assinou o
TAC o promotor de justiça Guaracy Martins
Figueiredo.
Por Barra do Corda assinaram o TAC o prefeito Rigo
Alberto Teles de Sousa e o presidente da Câmara de
Vereadores, Aurean de Lima de Barbalho. De
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EM BURITI BRAVO, EX-PREFEITO E O
PREGOEIRO SÃO ACUSADOS DE
FRAUDAR PROCESSO LICITATÓRIO
(Notícias)
Leandro de Sá

Menu
O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Buriti Bravo ingressou, no
último dia 24, com uma Ação por ato de improbidade
administrativa contra o Município de Buriti Bravo e o
ex-prefeito Cid Pereira Costa.
Também foram acionados agentes públicos da gestão
municipal anterior, como o pregoeiro 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 da empresa Ceplam e a
empresária Francidene Magalhães Torres.
A ação é assinada pelo promotor de justiça Gustavo
Pereira Silva.
A tomada de preço n° 02/2019 teve como objetivo a
"contratação de empresa para a prestação de serviços
de assessoria técnica na elaboração de projetos de
captação de recursos para atender as necessidades
do município" e valor estimado de R$ 169.032,60.

edital, como a desconsideração de propostas enviadas
por via postal e a necessidade de comparecimento
presencial à sede da CPL para obtenção do edital da
licitação.
O edital foi assinado pela presidente da CPL, Milena
Silva, que não tinha tal atribuição e não existe, no
contrato, a designação de um representante do
Município como responsável pelo acompanhamento e
fiscalização dos serviços. Outro ponto é que não há
comprovante de empenho da despesa.
Caso sejam 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.
Fonte: Domingos Costa
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento

Foi vencedora do certame a empresa Ceplam Francidene M. Torres - ME, com o valor de R$ 154 mil.
Ao analisar o procedimento licitatório, a Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça apontou
uma série de irregularidades. A primeira delas é que
não foi demonstrado que a administração municipal
não tinha, em seus quadros, servidores com
capacidade para executar o objeto da licitação.

Direitos Autorais © 2021 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Thema de Blog
Responsivo por: Jocean Martins
Site: https://www.blogdodesa.com.br/em-buriti-bravo-exprefeito-e-o-pregoeiro-sao-acusados-de-fraudarprocesso-licitatorio/

Além disso, a pesquisa prévia de preços foi feita
somente junto a três fornecedores e não consta do
processo o comprovante de publicação do aviso do
edital na internet.
Ainda no que diz respeito à limitação de
competitividade, há outras cláusulas restritivas no
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EM BURITI BRAVO, EX-PREFEITO E O
PREGOEIRO SÃO ACUSADOS DE
FRAUDAR PROCESSO LICITATÓRIO
O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Buriti Bravo ingressou, no
último dia 24, com uma Ação por ato de improbidade
administrativa contra o Município de Buriti Bravo e o
ex-prefeito Cid Pereira Costa.
Também foram acionados agentes públicos da gestão
municipal anterior, como o pregoeiro 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 da empresa Ceplam e a
empresária Francidene Magalhães Torres.

contrato, a designação de um representante do
Município como responsável pelo acompanhamento e
fiscalização dos serviços. Outro ponto é que não há
comprovante de empenho da despesa.
Caso sejam 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://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/06/emburiti-bravo-ex-prefeito-e-o.html

A ação é assinada pelo promotor de justiça Gustavo
Pereira Silva.
A tomada de preço n° 02/2019 teve como objetivo a
"contratação de empresa para a prestação de serviços
de assessoria técnica na elaboração de projetos de
captação de recursos para atender as necessidades
do município" e valor estimado de R$ 169.032,60.
Foi vencedora do certame a empresa Ceplam Francidene M. Torres - ME, com o valor de R$ 154 mil.
Ao analisar o procedimento licitatório, a Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça apontou
uma série de irregularidades. A primeira delas é que
não foi demonstrado que a administração municipal
não tinha, em seus quadros, servidores com
capacidade para executar o objeto da licitação.
Além disso, a pesquisa prévia de preços foi feita
somente junto a três fornecedores e não consta do
processo o comprovante de publicação do aviso do
edital na internet.
Ainda no que diz respeito à limitação de
competitividade, há outras cláusulas restritivas no
edital, como a desconsideração de propostas enviadas
por via postal e a necessidade de comparecimento
presencial à sede da CPL para obtenção do edital da
licitação.
O edital foi assinado pela presidente da CPL, Milena
Silva, que não tinha tal atribuição e não existe, no
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Ex-prefeito e mais seis são acionados por
irregularidades em licitação
O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Buriti Bravo ingressou, no
último dia 24, com uma Ação por ato de improbidade
administrativa contra o Município de Buriti Bravo e o
ex-prefeito Cid Pereira Costa.
Também foram acionados agentes públicos da gestão
municipal anterior, como o pregoeiro 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 da empresa Ceplam e a
empresária Francidene Magalhães Torres.

comprovante de empenho da despesa.
Caso sejam 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.

A ação é assinada pelo promotor de justiça Gustavo
Pereira Silva.
A tomada de preço n° 02/2019 teve como objetivo a
"contratação de empresa para a prestação de serviços
de assessoria técnica na elaboração de projetos de
captação de recursos para atender as necessidades
do município" e valor estimado de R$ 169.032,60.
Foi vencedora do certame a empresa Ceplam Francidene M. Torres - ME, com o valor de R$ 154 mil.
Ao analisar o procedimento licitatório, a Assessoria
Técnica da Procuradoria Geral de Justiça apontou
uma série de irregularidades. A primeira delas é que
não foi demonstrado que a administração municipal
não tinha, em seus quadros, servidores com
capacidade para executar o objeto da licitação.
Além disso, a pesquisa prévia de preços foi feita
somente junto a três fornecedores e não consta do
processo o comprovante de publicação do aviso do
edital na internet.
Ainda no que diz respeito à limitação de
competitividade, há outras cláusulas restritivas no
edital, como a desconsideração de propostas enviadas
por via postal e a necessidade de comparecimento
presencial à sede da CPL para obtenção do edital da
licitação.
O edital foi assinado pela presidente da CPL, Milena
Silva, que não tinha tal atribuição e não existe, no
contrato, a designação de um representante do
Município como responsável pelo acompanhamento e
fiscalização dos serviços. Outro ponto é que não há
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