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Após ser provocado pelo verador Júnior
Lobato, MP da cinco dias para munícipio de
Paulino Neves retomar decretos
O Ministério Público de Tutoia atendeu o pedido do
vereador Júnior Lobato e recomendou que o prefeito
de Paulino Neves retome os decretos que o mesmo
suspendeu na última semana.
Veja a decisão
Considerando os termos da Representação
encaminhada a esta Promotoria de Justiça por
Francisco das Chagas Lobato Júnior, vereador de
Paulino Neves-MA, noticiando suposto ato de
improbidade administrativa, tendo em vista que, "No
dia 09 do mês de julho, fora publicado o Decreto nº
031, exarado pelo prefeito de Paulino Neves, no qual,
este revoga os decretos municipais nº: 020, 022, 023,
025 e 029/2021, que tratavam de medidas sanitárias
acerca do controle da Pandemia COVID19". E que "a
cidade não possui estrutura física e de profissionais
para atender ao aumento dos casos de CIVID 19.
Considerando que, na precitada Representação
consta, ainda, que, após a mencionada revogação,
"estão sendo anunciadas várias festas no município, e
de acordo com os boletins diários sobre os números
de casos no município a cada dia aumentam de forma
assustadora.

com previsão de grande aglomeração de pessoas,
revogando, para isso, alvará de festa, de show ou de
eventos similares, eventualmente já expedido(s), e
impedindo sua realização, por meio da utilização do
poder de polícia, e com uso da força pública, em caso
de desobediência
Ressaltou ainda que abstenha-se de conceder novos
alvarás de festa, de show ou de eventos similares,
com previsão de grande aglomeração de pessoas,
enquanto perdurar, no Brasil, a classificação do
COVID-19 (Novo coronavírus) como pandemia.
Que o município divulgue, amplamente, nos meios de
comunicação acerca dos cancelamentos que vierem a
ser concretizados, nos termos desta Recomendação, a
fim de cessar o incentivo e o fomento aglomeração de
pessoas no precitado município.
O MP deu 05 dias para que o município se manifeste
ou sofrerá penalidades.
Site: https://www.portalimaranhao.com.br/apos-serprovocado-pelo-verador-junior-lobato-mp-da-cinco-diaspara-municipio-de-paulino-neves-retomar-decretos/

Considerando os termos do Decreto Estadual nº
36.531, de 03 de março de2021, que, entre outras
medidas, suspende a autorização para realização de
reuniões e eventos em geral, e sua alteração pelo
Decreto nº 36.850, de 09 de julho de 2021.
Considerando o atual momento da pandemia, inclusive
com casos comprovados de novas variantes, com
potencial possivelmente mais elevado de
transmissibilidade.
O MP recomendou ao Município de Paulino NevesMA, na pessoa de seu Prefeito Municipal Sr.
Raimundo de Oliveira que por meio de Decreto,
restabeleça as pertinentes medidas na área de saúde
pública para o enfrentamento da pandemia de COVID19.
Que cancele, imediatamente, todo e qualquer evento
no município de Paulino Neves, na sede ou fora dele,
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Braide usa crianças na farsa da entrega de
obra de reforma já entregue por Edivaldo em
escola no Jaracati
O prefeito Eduardo Braide entregou no último dia 9 de
julho, no bairro do Jaracati, a mesma UEB (Unidade
de Educação Básica) Pedro Marcosini Bertol entregue
pelo ex-prefeito Edivaldo Holanda na noite de 15 de
dezembro de 2020, conforme registro de fotos e
matérias de jornais.

municipal. Licitada na gestão anterior, o prefeito
Eduardo Braide suspendeu a compra do 'kit
tecnológico', considerado essencial na aplicação de
aulas remotas durante a pandemia. Esse foi um dos
motivos da demissão da vice-prefeita Esmênia
Miranda da Secretaria Municipal de Educação.

As únicas diferenças são o nome do programa de
obras, que antes era Educar Mais e agora Escola
Nova; a cor da(e) fachada, do vermelho para o azul, e
o uso de crianças fardadas para compor a propaganda
enganosa, travestida de cobertura jornalística da
entrega de grandiosa obra de reforma.

A montagem da farsa fica evidente na matéria e fotos
disponibilizadas na página oficial da prefeitura de São
Luís. Comparando-as com o mesmo material
distribuído pela administração Edivaldo Holanda
percebe-se que não tiveram nem mesmo a
preocupação de criar uma narrativa focada nos novos
reparos necessários à obra 'inacabada' entregue pelo
ex-prefeito, tampouco a de evitar fotografias que
pudessem revelar a ridícula encenação. São
praticamente iguais as registradas quando da entrega
de 15 de dezembro.

O art.18 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) estabelece que "é dever de todos velar pela
dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a
salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor".
Com as aulas presenciais suspensas por motivo da
pandemia, divulgar fotografias nos jornais e sites
(todos os caminhos levam às redes sociais) com
crianças fardadas fingindo ler um livro sob o olhar
atencioso do prefeito ou com ele dividindo uma mesa
de estudo em uma escola fechada, é no mínimo
atentar contra a dignidade dessas crianças. Por mais
que ilustre uma reportagem que corresponda à
realidade dos fatos. O que não é o caso. É muito pior.
A prefeitura de São Luís utilizou crianças para montar
um farsa . As cenas com as estudantes foram
premeditadas como um produto de mídia. Os senhores
do La Ravardière precisavam responder à campanha
promovida pelo Sindicato dos Profissionais do
Magistério da Rede Municipal de São Luís Sindeducação, que expôs não só o estado de
abandono das escolas, mas a falta de condições
mínimas de segurança sanitária para o retorno das
aulas presenciais em 90% das UEBs. O temor é que a
denúncia possa levar à pique a imagem que sustenta
a administração Braide, o sucesso da vacinação
contra a Covid-19.
O arremedo também é uma tentativa de conter o
escândalo dos 80 mil chips e tablets que deixaram de
ser distribuídos aos alunos e professores da rede

O risco de negar um fato tão próximo, amplamente
divulgado e facilmente verificável, inclusive pelos
moradores e colegas das crianças no Jaracati, bairro
onde seis meses antes, o ex-prefeito entregou, além
da reforma da Pedro Marcosini, obras de drenagem,
asfaltamento e uma praça em clima de grande festa, é
um acinte ainda maior às garantias legais previstas
tanto na Constituição Federal, quanto no ECA.
O uso premeditado das crianças é manifesto. Nada
justifica uma escola com 240 alunos comparecerem ao
evento de entrega das reformas somente os
integrantes da fanfarra e os figurantes que modelaram
o protagonismo do prefeito-herói. Nem mesmo as
mães, que têm natural interesse em um futuro melhor
para seus filhos, apareceram para conhecer as novas
condições de ensino.
A indiferença e o descaso da prefeitura de São Luís
com as consequências danosas ao futuro dessas
crianças, ao serem ridicularizadas ou constrangidas
pelos amigos do próprio bairro, afinal elas fingiram
estudar ao lado do prefeito, são gritantes.
O próprio leitor poderá averiguar e dimensionar a seu
critério o tamanho do disparate, que a meu ver é de
um cinismo criminoso. Os rostos das crianças foram
desfocados (recurso da lupa) pelo blog para evitar
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propagar ainda mais o abuso.
Primeiro observe nas reproduções abaixo dos textos
distribuídos que as palavras da assessoria de Braide
sobre as obras de reforma na Marcosini Bertol foram
praticamente as mesmas das utilizadas por Edivaldo.
O telhado virou forro, a pintura completa virou pintura
interna e externa e o mobiliário virou mesas e
cadeiras. Se houvesse um seis no passado, no
presente paralelo, seria meia dúzia!

Site: https://garrone.com.br/braide-usa-criancas-nafarsa-da-entrega-de-obra-de-reforma-ja-entregue-poredivaldo-em-escola-no-jaracati/

Veja
Ja uma imagem vale por mil palavras e para que que
não reste qualquer sombra de dúvidas, observe o
Globo nos retratos abaixo. No primeiro, referente ao
registro da reforma entregue pelo ex-prefeito, ele está
no canto e o destaque são as novas mesas e cadeiras
da sala de estudo. No panorama seguinte, ele ocupa o
centro da cena, cercado pelas crianças fardadas e,
claro, do prefeito Braide, magnânimo. Mas, pelo
menos, mesmo com a reforma de Braide, a terra
continuou redonda.
Se não inventou a roda ou incendiou Roma, não há o
que se falar, para o bem ou para o mal, sobre grandes
obras nos primeiros seis meses de qualquer governo.
Na ausência de motivos para dar publicidade, a
entrega das obras de reforma do Pedro Marcosini foi
uma invenção para fazer propaganda. A publicidade
dar conhecimento de uma realidade. A propaganda
vende uma realidade que você deseja que os outros
venham a creditar. A linha que separa uma da outra é
tênue e, de acordo, com o ponto de vista, as duas se
confundem ou se revelam. Na publicidade financiada
com dinheiro público, o gestor presta conta à
sociedade. Na propaganda, ele mete na conta da
sociedade.Em ambos os casos, não se pode enganar
os fatos e as razões do tempo.
O caso da entrega de uma obra de reforma já
entregue na gestão anterior tem que ser investigado,
principalmente se houve dispêndio de recursos
públicos ou improbidade administrativa. No entanto,
o importante nessa questão é que o prefeito Eduardo
Braide responda pelo uso de crianças fardadas para
compor o cenário de entrega de obras de reformas de
uma escola fechada por motivo da pandemia, por mais
que ele realmente tenha feito alguma reforma, embora
as fotos divulgadas mostrem o contrário.
Neste sentido, é fundamental que o Ministério
Público, Defensoria Pública e entidades da sociedade
civil entrem em campo e defendam as garantias legais
previstas pela Constituição Federal e o Estatuto da
Criança do Adolescente. E que o prefeito Eduardo
Braide arque, se for o caso, com o peso de sua
irresponsabilidade.
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Seminário sobre prevenção à corrupção BATE REBATE
Em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU)
e Tribunal de Contas do Maranhão (TCE-MA), a
Secretaria de Estado de Articulação Política (Secap)
promove no próximo dia 22 de julho (quinta-feira), o
Seminário Maranhense de Prevenção à Corrupção. O
evento tem como objetivo o controle e transparência
na gestão dos recursos públicos. Voltado para
gestores públicos municipais e estaduais,
superintendentes regionais e assessores da Secap, o
evento contará com a presença de representantes do
TCE-MA, da secretária de Estado da Transparência e
Controle, Lílian Régia Gonçalves Guimarães, da
coordenação do CAOP Probidade do Ministério
Público do Estado do Maranhão (MPMA) e da Rede
de Controle da Gestão Pública do Maranhão, além de
representantes do TCU no Maranhão. A ação integra a
adesão do Maranhão ao Programa Nacional de
Prevenção à Corrupção, organizado pelo Tribunal de
Contas da União e Tribunais de Contas Estaduais,
para a promoção da efetiva participação dos gestores
públicos estaduais e municipais nas ações de
prevenção à corrupção. Para secretário de Articulação
Política, Rubens Jr, a ação é essencial para fortalecer
o controle e a transparência das gestões públicas
municipais.
INAUGURADA NOVA SEDE DO SINE EM BACABAL
O vice-governador Carlos Brandão esteve, nesta
quinta-feira (15), no município de Bacabal, onde
inaugurou a nova sede do Sistema Nacional de
Emprego (Sine). A iniciativa é fruto da parceria do
Governo do Maranhão, Superintendência Regional do
Trabalho e Prefeitura Municipal de Bacabal. O local,
que também conta com uma unidade do Centro
Estadual de Referência em Economia Solidária
(Cresol), foi estruturado para receber - com conforto e
segurança -, os cidadãos bacabalenses que estão em
busca de uma vaga no mercado de trabalho, além de
dispor de espaço para a realização de capacitações
profissionais, que serão promovidas gratuitamente.
"Hoje é uma data muito importante para os
trabalhadores de Bacabal! Estamos reinaugurando o
Sine, que é o órgão responsável pela geração de
emprego, por receber currículos, capacitar os
profissionais e, acima de tudo, para fazer essa
intermediação entre o empregado e o empregador. Em
um momento de crise, onde muitas pessoas perderam
os seus empregos, é muito importante a gente
fortalecer instituições como essa.

MUTIRÃO PROCESSUAL
A Corregedoria Regional Eleitoral, Ângela Salazar,
comemora o resultado do primeiro mutirão processual
realizado na 93ª zona eleitoral, que abrange os
municípios de Paço do Lumiar e Raposa, no período
de maio a julho de 2021. Essa ação, determinada pela
desembargadora Angela Salazar, corregedora, busca
dar apoio às zonas eleitorais no julgamento dos
processos pendentes. O mutirão faz parte do
cumprimento das metas nacionais do poder judiciário e
da diretriz estratégica nº 1/2021 estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Justiça, segundo as quais as
Corregedorias devem desenvolver projeto de trabalho
para redução do acervo processual das zonas
eleitorais. Do total de 621 processos físicos e
eletrônicos, foram analisados 402, o que equivale a
64,73% do acervo da zona, sendo 205 prestações de
contas, 53 representações, bem como cumpridos 114
mandados de citação e 30 mandados de intimação. A
chefe de cartório da 93ªZE, Liliane Lopes Melo,
parabenizou a iniciativa da realização do mutirão e
agradeceu todo o apoio dado pela Corregedoria. O
resultado possibilitará atingir o objetivo que é o
atendimento da meta estabelecida pelo CNJ. Os
mutirões podem ser realizados de ofício pela
Corregedoria ou por solicitação do magistrado,
devendo a zona informar o quantitativo de processos
que serão analisados por classe, ano de autuação e
fase em que se encontram; quantitativo de servidores
efetivos e requisitados da zona eleitoral e a
inviabilidade de cumprimento das metas do CNJ.
BRK AMBIENTAL REABRE LOJA DE RIBAMAR
Fechada por conta do pandemia do novo Coronavírus,
acaba de ser reformada e reaberta em São José de
Ribamar a loja de atendimento da BRK Ambiental,
empresa responsável pelos serviços de água e esgoto
de Paço do Lumiar e São José de Ribamar. A loja que
fica na Av. Gonçalves Dias nº 84, no Centro de
Ribamar, está atendendo somente os clientes
agendados, para oferecer segurança a todos e evitar
aglomerações. O horário é de segunda a quinta, das
8h às 12h e das 14h às 17h e nas sextas-feiras nos
mesmos horários, porém com fechamento
diferenciado, às 16h30. Quem quiser, pode fazer o
a g e n d a m e n t o
n o
s i t e
www.brkambiental.com.br/maranhao.
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Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia18-e-19-07-2021/
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Presas 884 pessoas por crimes contra
crianças
O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou
hoje (16), em Brasília, que 884 pessoas foram presas
como resultado da Operação Acalento, realizada em
várias regiões do país. A ação tem como objetivo
combater crimes de violência contra crianças e
adolescentes, como maus tratos e violência sexual.
Também foram solicitadas 1.490 medidas protetivas e
325 adolescentes foram apreendidos. No total, 16.971
vítimas foram atendidas. Foram executados 528
mandados de prisão, 293 mandados de busca
domiciliar e 105 armas apreendidas.
A operação, que ocorre desde 4 de junho, reuniu
policiais civis de todo o país. Na manhã desta sextafeira foi desencadeado o Dia D da ação que reuniu,
durante a sua realização, 7.500 agentes da polícia civil
em 1.352 municípios de todos os estados.
Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos mostram que, de janeiro a abril
deste ano, os canais da pasta receberam mais de 32
mil denúncias de violência contra crianças e
adolescentes.
Segundo o secretário de Operações Integradas do
Ministério da Justiça, Alfredo Carrijo, a pasta tem
atuado para integrar as forças de segurança pública
visando combater crimes contra crianças e
adolescentes.
"O papel da Secretaria de Operações Integradas é
promover a união das forças de segurança pública
dos estados para que traga resultados nacionais
expressivos no combate a esse tipo de crime. As
investigações vêm sendo bem-sucedidas e mostram
ações rigorosas contra esta prática", disse.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.423.orig.pdf
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Projeto de Lei busca instituir Patrulha da
Maria da Penha na Guarda Municipal de São
Luís
Tramita na Câmara Municipal o Projeto de Lei
n"166/21 de autoria do vereador Octávio Soeiro
(Podemos), instituindo a criação da Patrulha da Maria
da Penha na Guarda Municipal de São Luís. O objetivo
e ampliar e intensificar as medidas de enfrentamento à
violência contra a mulher, por meio do
acompanhamento preventivo periódico e acordo com o
projeto. entre as diretrizes da atuação da patrulha,
está o norteamento dos Guardas Civis Municipais da
patrulha e os demais agentes públicos envolvidos para
atuarem com mais sensibilidade e conhecimento sobre
a realidade das vitimas e executar de forma correta e
eficaz o atendimento às mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar, visando o atendimento
célere, humanizado e qualificado.
A proposta prevê que a coordenação da Patrulha
Maria da Penha seja de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania
(Semusc). em consonância com a Coordenação
Municipal da Mulher. e que, em cada grupo de
trabalho, haja a presença de pelo menos uma mulher
Para o vereador Octávio Soeiro, autor do PL, a Lei
Maria da Penha é uma das maiores conquistas
brasileiras para o enfrentamento à violência
doméstica, e. por isso, precisa ser fortalecida e
ampliada em diferentes frentes.
*O objetivo é atender os casos que a Lei Maria da
Penha considera violência contra a mulher, atuando a
partir do deferimento da Medida Protetiva de Urgência
pelo Poder Judiciário. A atuação será no pós-delito.
com o acompanhamento do cumprimento da medida
protetiva de urgência, atuando, dessa forma, na
prevenção e na quebra do ciclo de violência,
impedindo que esses atos contra as mulheres se
perpetuem", justifica o parlamentar.
Atendimento
Segundo a proposta, o atendimento ocorrerá através
da realização de visitas, cujo objetivo é fiscalizar se as
medidas protetivas de urgência estão sendo
cumpridas pelo agressor/ acusado bem como verificar
a situação familiar da vitima.
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Site: https://issuu.pdfdownloader.com/download.php?documentId=210718040
5335b22ec7986f4f1d74dce46198a5593c1&count=10&ck=f
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Novas viaturas serão entregue para a polícia
reforçar a segurança no maranhense
O governador Flávio Dino vai realizar a entrega 112
novas viaturas às polícias do Maranhão. A medida do
Governo do Estado dá continuidade ao plano de apoio
e reestruturação da Segurança Pública, além de
reforçar o trabalho desenvolvido pela polícia no
estado. A solenidade de entrega dos veículos será na
segunda-feira (19), a partir das 8h, na Praça Maria
Aragão, em São Luís.
O evento terá presenças de secretários de Estado e
autoridades policiais. As 112 viaturas vão compor o
quadro de veículos da Polícia civil e também, Polícia
Militar do Maranhão (PMM A). O reforço vai auxiliar
nas ações de policiamento na capital e interior do
estado, no combate ao crime e fortalecendo as ações
de segurança no Maranhão.
As viaturas são equipadas com tecnologia adequada
para o trabalho de monitoramento, comunicação e
demais serviços operacionais realizados pelas
polícias. Contam com potência e tração nas quatro
rodas, permitindo acesso a diversos tipos de áreas, e,
ainda, na condução de suspeitos.
O mapa de distribuição das novas viaturas segue a
política estratégica de combate à criminalidade
estabelecida pela Secretaria de Estado de Segurança
Pública (SSP-MA), que vem gerando resultados
positivos como a redução da criminalidade no Estado.
Site: http://jornalodebate.com.br/jornal-o-debate-do-dia18-e-19-07-2021/
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112 novas viaturas vão reforçar a segurança
pública no Maranhão
112 novas viaturas vão reforçar a segurança pública
no Maranhão (Foto: Handson Chagas/Arquivo)
112 novas viaturas serão entregues às polícias do
Maranhão , nesta segunda-feira, 19. A medida,
conforme o Governo do Estado, dá continuidade ao
plano de apoio e reestruturação da Segurança
Pública , além de reforçar o trabalho desenvolvido
pela polícia. A solenidade de entrega dos veículos
acontece na manhã desta segunda-feira (19), a partir
das 8h, na Praça Maria Aragão, em São Luís .
As novas viaturas vão compor o quadro de veículos da
Polícia Civil e também, Polícia Militar do Maranhão
(PMMA). O reforço vai auxiliar nas ações de
policiamento na capital e interior do estado, no
combate ao crime e fortalecendo as ações de
segurança no Maranhão.
De acordo com o governo, as viaturas são equipadas
com tecnologia adequada para o trabalho de
monitoramento, comunicação e demais serviços
operacionais realizados pelas polícias. Contam com
potência e tração nas quatro rodas, permitindo acesso
a diversos tipos de áreas, e, ainda, na condução de
suspeitos.
"O mapa de distribuição das novas viaturas segue a
política estratégica de combate à criminalidade
estabelecida pela Secretaria de Estado de Segurança
Pública (SSP-MA), que vem gerando resultados
positivos como a redução da criminalidade no Estado",
ressaltou a gestão estadual.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/07/19/112-novasviaturas-vao-reforcar-a-seguranca-publica-no-maranhao/
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Município anula licitações irregulares no
valor de R$ 37,5 milhões (Política |
Buriticupu)
SÃO LUÍS - Atendendo à Recomendação expedida
pelo Ministério Público do Maranhão, o Município de
Buriticupu anulou, em 14 de julho, três licitações e
eventuais contratações, que totalizavam R$
37.561.614,49, em função de irregularidades nos
certames. A anulação foi solicitada pelo promotor de
justiça Felipe Augusto Rotondo, autor da
manifestação ministerial encaminhada, em 10 de julho,
ao prefeito João Carlos Silva e ao assessor jurídico
chefe da prefeitura, Gustavo Costa.
As licitações (Concorrências SRP nºs 002/2021,
003/2021 e 004/2021) se referiam à contratação de
empresas para implantação e recuperação de
pavimentação asfáltica e blocos de concreto
intertravado; sinalização horizontal e vertical, além de
drenagem superficial em vias urbanas e várias
localidades do município.

Preços para contratação de obras de engenharia; falta
de definição exata dos locais que seriam objeto de
serviços; proibição do recebimento de propostas por
telex, telegrama, internet ou fac-símile, restringindo
caráter competitivo dos certames; falta de assinatura
de autoridade competente nos editais, além de
exigência de certidões e documentos não previstos na
jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU).
Uma das ilegalidades verificadas foi a duplicidade de
contratação de serviços. Segundo a Assessoria
Técnica, na Concorrência SRP Nº 002/2021, o projeto
básico incluía construção de sarjetas e meios-fios,
obras que estavam sendo objeto de outra licitação. "O
Edital da Concorrência nº 004/2021 tem como objeto
serviços de meio-fio e sarjeta. Isto indica possibilidade
de pagamento em duplicidade de um mesmo serviço,
com prejuízo para o erário", lê-se no Parecer Técnico
nº 211/2021- AT.

Valores
No valor de R$ 22.491.501,06, a maior licitação
(Concorrência SRP Nº 003/2021) tratava de
contratação de empresa especializada para
pavimentação em blocos de concreto intertravado e
drenagem superficial em vias urbanas do município.
Para contratar empresa para implantação e
recuperação de pavimentação asfáltica e sinalização
horizontal e vertical em vias urbanas, o Município
pretendia gastar R$ 12.393.678,59, por meio da
Concorrência SRP Nº 002/2021.
O Município planejava, ainda, gastar R$ 2.676.434,84
para contratar empresa para realizar drenagem
superficial com meio fio e sarjetas em diversas
localidades, usando a Concorrência SRP Nº 004/2021.

Além da anulação das licitações, o MPMA pediu
tomada de providências para imediata devolução ao
erário municipal dos valores eventualmente pagos em
função dos editais, devidamente corrigidos pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INCP) ou índice
similar.
A anulação foi publicada na edição n° 072, do Diário
Oficial do Município.
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/19/muni
cipio-anula-licitacoes-irregulares-no-valor-de-r-37-5milhoes/

Irreguaridades
As irregularidades nos editais dos procedimentos
licitatórios foram constatadas pela Assessoria Técnica
do MPMA, por meio de análises realizadas a pedido
da 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu.
As inconsistências observadas incluíam
incompatibilidade do uso do Sistema de Registro de
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BLOG DIEGO EMIR / SÃO LUÍS / MA. Seg, 19 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Buriticupu: Em resposta à solicitação do
MPMA, licitações no valor de R$ 37,5
milhões são anuladas
Atendendo à Recomendação expedida pelo Ministério
Público do Maranhão, o Município de Buriticupu
anulou, em 14 de julho, três licitações e eventuais
contratações, que totalizavam R$ 37.561.614,49, em
função de irregularidades nos certames. A anulação foi
solicitada pelo promotor de justiça Felipe Augusto
Rotondo, autor da manifestação ministerial
encaminhada, em 10 de julho, ao prefeito João Carlos
Silva e ao assessor jurídico chefe da prefeitura,
Gustavo Costa.
As licitações (Concorrências SRP nºs 002/2021,
003/2021 e 004/2021) se referiam à contratação de
empresas para implantação e recuperação de
pavimentação asfáltica e blocos de concreto
intertravado; sinalização horizontal e vertical, além de
drenagem superficial em vias urbanas e várias
localidades do município.

Preços para contratação de obras de engenharia; falta
de definição exata dos locais que seriam objeto de
serviços; proibição do recebimento de propostas por
telex, telegrama, internet ou fac-símile, restringindo
caráter competitivo dos certames; falta de assinatura
de autoridade competente nos editais, além de
exigência de certidões e documentos não previstos na
jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU).
Uma das ilegalidades verificadas foi a duplicidade de
contratação de serviços. Segundo a Assessoria
Técnica, na Concorrência SRP Nº 002/2021, o projeto
básico incluía construção de sarjetas e meios-fios,
obras que estavam sendo objeto de outra licitação. "O
Edital da Concorrência nº 004/2021 tem como objeto
serviços de meio-fio e sarjeta. Isto indica possibilidade
de pagamento em duplicidade de um mesmo serviço,
com prejuízo para o erário", lê-se no Parecer Técnico
nº 211/2021- AT.

VALORES
No valor de R$ 22.491.501,06, a maior licitação
(Concorrência SRP Nº 003/2021) tratava de
contratação de empresa especializada para
pavimentação em blocos de concreto intertravado e
drenagem superficial em vias urbanas do município.
Para contratar empresa para implantação e
recuperação de pavimentação asfáltica e sinalização
horizontal e vertical em vias urbanas, o Município
pretendia gastar R$ 12.393.678,59, por meio da
Concorrência SRP Nº 002/2021.

Além da anulação das licitações, o MPMA pediu
tomada de providências para imediata devolução ao
erário municipal dos valores eventualmente pagos em
função dos editais, devidamente corrigidos pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INCP) ou índice
similar.
A anulação foi publicada na edição n° 072, do Diário
Oficial do Município.
Site: http://diegoemir.com/2021/07/buriticupu-emresposta-a-solicitacao-do-mpma-licitacoes-no-valor-de-r375-milhoes-sao-anuladas/

O Município planejava, ainda, gastar R$ 2.676.434,84
para contratar empresa para realizar drenagem
superficial com meio fio e sarjetas em diversas
localidades, usando a Concorrência SRP Nº 004/2021.
IRREGULARIDADES
As irregularidades nos editais dos procedimentos
licitatórios foram constatadas pela Assessoria Técnica
do MPMA, por meio de análises realizadas a pedido
da 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu.
As inconsistências observadas incluíam
incompatibilidade do uso do Sistema de Registro de
2

BLOG JOHN CUTRIM / SÃO LUÍS / MA. Seg, 19 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em resposta à solicitação do MPMA,
licitações no valor de R$ 37,5 milhões são
anuladas em Buriticupu
John Cutrim

Atendendo à Recomendação expedida pelo Ministério
Público do Maranhão, o Município de Buriticupu
anulou, em 14 de julho, três licitações e eventuais
contratações, que totalizavam R$ 37.561.614,49, em
função de irregularidades nos certames. A anulação foi
solicitada pelo promotor de justiça Felipe Augusto
Rotondo, autor da manifestação ministerial
encaminhada, em 10 de julho, ao prefeito João Carlos
Silva e ao assessor jurídico chefe da prefeitura,
Gustavo Costa.
As licitações (Concorrências SRP nºs 002/2021,
003/2021 e 004/2021) se referiam à contratação de
empresas para implantação e recuperação de
pavimentação asfáltica e blocos de concreto
intertravado; sinalização horizontal e vertical, além de
drenagem superficial em vias urbanas e várias
localidades do município.

As inconsistências observadas incluíam
incompatibilidade do uso do Sistema de Registro de
Preços para contratação de obras de engenharia; falta
de definição exata dos locais que seriam objeto de
serviços; proibição do recebimento de propostas por
telex, telegrama, internet ou fac-símile, restringindo
caráter competitivo dos certames; falta de assinatura
de autoridade competente nos editais, além de
exigência de certidões e documentos não previstos na
jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU).
Uma das ilegalidades verificadas foi a duplicidade de
contratação de serviços. Segundo a Assessoria
Técnica, na Concorrência SRP Nº 002/2021, o projeto
básico incluía construção de sarjetas e meios-fios,
obras que estavam sendo objeto de outra licitação. "O
Edital da Concorrência nº 004/2021 tem como objeto
serviços de meio-fio e sarjeta. Isto indica possibilidade
de pagamento em duplicidade de um mesmo serviço,
com prejuízo para o erário", lê-se no Parecer Técnico
nº 211/2021- AT.

VALORES
No valor de R$ 22.491.501,06, a maior licitação
(Concorrência SRP Nº 003/2021) tratava de
contratação de empresa especializada para
pavimentação em blocos de concreto intertravado e
drenagem superficial em vias urbanas do município.
Para contratar empresa para implantação e
recuperação de pavimentação asfáltica e sinalização
horizontal e vertical em vias urbanas, o Município
pretendia gastar R$ 12.393.678,59, por meio da
Concorrência SRP Nº 002/2021.

Além da anulação das licitações, o MPMA pediu
tomada de providências para imediata devolução ao
erário municipal dos valores eventualmente pagos em
função dos editais, devidamente corrigidos pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INCP) ou índice
similar.
A anulação foi publicada na edição n° 072, do Diário
Oficial do Município.
Site: https://johncutrim.com.br/em-resposta-asolicitacao-do-mpma-licitacoes-no-valor-de-r-375milhoes-sao-anuladas/

O Município planejava, ainda, gastar R$ 2.676.434,84
para contratar empresa para realizar drenagem
superficial com meio fio e sarjetas em diversas
localidades, usando a Concorrência SRP Nº 004/2021.
IRREGULARIDADES
As irregularidades nos editais dos procedimentos
licitatórios foram constatadas pela Assessoria Técnica
do MPMA, por meio de análises realizadas a pedido
da 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu.
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BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Seg, 19 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Licitações de R$ 37,5 milhões da Prefeitura
de Buriticupu são anuladas
Atendendo à Recomendação expedida pelo Ministério
Público do Maranhão, o Município de Buriticupu
anulou, em 14 de julho, três licitações e eventuais
contratações, que totalizavam R$ 37.561.614,49, em
função de irregularidades nos certames. A anulação foi
solicitada pelo promotor de justiça Felipe Augusto
Rotondo, autor da manifestação ministerial
encaminhada, em 10 de julho, ao prefeito João Carlos
Silva e ao assessor jurídico chefe da prefeitura,
Gustavo Costa.
As licitações (Concorrências SRP nºs 002/2021,
003/2021 e 004/2021) se referiam à contratação de
empresas para implantação e recuperação de
pavimentação asfáltica e blocos de concreto
intertravado; sinalização horizontal e vertical, além de
drenagem superficial em vias urbanas e várias
localidades do município.
No valor de R$ 22.491.501,06, a maior licitação
(Concorrência SRP Nº 003/2021) tratava de
contratação de empresa especializada para
pavimentação em blocos de concreto intertravado e
drenagem superficial em vias urbanas do município.
Para contratar empresa para implantação e
recuperação de pavimentação asfáltica e sinalização
horizontal e vertical em vias urbanas, o Município
pretendia gastar R$ 12.393.678,59, por meio da
Concorrência SRP Nº 002/2021.

jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU).
Uma das ilegalidades verificadas foi a duplicidade de
contratação de serviços. Segundo a Assessoria
Técnica, na Concorrência SRP Nº 002/2021, o projeto
básico incluía construção de sarjetas e meios-fios,
obras que estavam sendo objeto de outra licitação. "O
Edital da Concorrência nº 004/2021 tem como objeto
serviços de meio-fio e sarjeta. Isto indica possibilidade
de pagamento em duplicidade de um mesmo serviço,
com prejuízo para o erário", lê-se no Parecer Técnico
nº 211/2021- AT.
Além da anulação das licitações, o MPMA pediu
tomada de providências para imediata devolução ao
erário municipal dos valores eventualmente pagos em
função dos editais, devidamente corrigidos pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INCP) ou índice
similar.
A anulação foi publicada na edição n° 072, do Diário
Oficial do Município.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/07/licitacoes
-de-r-375-milhoes-da-prefeitura-de-buriticupu-saoanuladas/

O Município planejava, ainda, gastar R$ 2.676.434,84
para contratar empresa para realizar drenagem
superficial com meio fio e sarjetas em diversas
localidades, usando a Concorrência SRP Nº 004/2021.
As irregularidades nos editais dos procedimentos
licitatórios foram constatadas pela Assessoria Técnica
do MPMA, por meio de análises realizadas a pedido
da 1ª Promotoria de Justiça de Buriticupu.
As inconsistências observadas incluíam
incompatibilidade do uso do Sistema de Registro de
Preços para contratação de obras de engenharia; falta
de definição exata dos locais que seriam objeto de
serviços; proibição do recebimento de propostas por
telex, telegrama, internet ou fac-símile, restringindo
caráter competitivo dos certames; falta de assinatura
de autoridade competente nos editais, além de
exigência de certidões e documentos não previstos na
4

TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 19 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Homem degola a própria sobrinha com um
facão e logo depois é morto pelo pai da
criança em São Luís
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/19/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.36.44-07.39.02-1626696423.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 19 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Cadeirantes teve celular furtado após homem
ser passar por vendedor em Bacabal
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/19/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.23.16-07.26.36-1626696236.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 19 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Polícia Civil de Bacabal cumpre mandado de
prisão de homem suspeito de ter praticado o
crime de estupro em Goiânia/GO
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/19/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-07.05.57-07.08.47-1626695553.mp4
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TV CIDADE / AF. RECORD / SÃO LUÍS / MA - QUAL E A BRONCA. Seg, 19 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

jovem é assassinada dentro de cemitério na
cidade de São Mateus do Maranhão família
espera por justiça
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/19/TVCIDADEAFRE
CORDSOLUSMA-06.57.20-07.03.07-1626695161.mp4
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