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Prefeitura mantém diálogo com Ministério
Público sobre retorno das aulas presenciais
em São Luís
A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria de
Educação (Semed), recebeu, na semana passada, o
Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA)
para tratar pautas pertinentes ao retorno das aulas
presenciais no modelo híbrido, dentre outras
demandas de melhorias e ações da pasta.
A reunião aconteceu no auditório da sede da Semed e
contou com a presença do secretário Marco Moura; do
secretário adjunto de Administração e Finanças da
Semed, Maurício Hiluy; da chefe da Assessoria
Jurídica da Semed, Flávia Ribeiro, da titular da 1ª
Promotoria de Justiça Especializada em Fundações e
Entidades de Interesse Social; a promotora Doracy
Reis; e do titular da 1ª Promotoria de Justiça de
Defesa da Educação, promotor Paulo Avelar.
Na ocasião, foi apresentado pela equipe da Semed, o
Termo de Colaboração com Escolas Comunitárias ao
MP/MA que mostra os trâmites para adesão ao Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb).
A equipe do órgão apresentou também os protocolos
sanitários de retorno às aulas presenciais, na
modalidade híbrida, as melhorias nos processos
educacionais, os avanços emergenciais, as soluções
sólidas para que o Município ofereça uma educação
moderna e humana. Foi acordado entre as partes a
criação de um Comitê de Acompanhamento e um
Calendário com prazos definidos de concessão ao
Fundeb, reforçando as informações em conjunto.
O secretário da Semed, Marco Moura, destacou que a
Prefeitura de São Luís foi a primeira cidade do
Nordeste a disponibilizar a vacinação dos
profissionais da Educação.
"Estou esperançoso que no próximo semestre letivo
possamos abrir as portas de nossas escolas e receber
nossas crianças com muita responsabilidade e
segurança. Com todos os nossos profissionais da
Educação imunizados, testagem para a comunidade
escolar em caso de alguma suspeita, higienização das
unidades de ensino e dos transportes escolares
poderemos ter segurança neste retorno gradual", disse

o secretário.
Para o promotor Paulo Avelar, da 1ª Promotoria de
Justiça de Defesa da Educação, as reuniões de
acompanhamento das ações da Semed estão
acontecendo regularmente visando, justamente, uma
aproximação maior entre Governo Municipal,
Ministério Público e Sindicato da Educação.
"Venho acompanhando todo o trabalho realizado pela
Secretaria Municipal de Educação, a reestruturação
das escolas, a busca de parcerias, adequação aos
protocolos sanitários e todo os esforços para que a
educação possa fluir o mais breve possível. Temos
muito a conquistar e com planejamento teremos
resultados significativos".
Protocolos sanitários
O secretário Marco Moura e comitiva apresentaram
plano de retomada das aulas no modelo híbrido com
os protocolos de saúde. Ele detalhou todas as ações e
medidas elaboradas dentro dos protocolos que
deverão ser seguidos por toda rede municipal.
"Hoje, estamos melhor equipados do que quando
assumimos a gestão do Município. Estamos
reestruturando as escolas municipais, adaptando-as
ao protocolo de saúde, com orientações de higiene
para o controle da Covid-19. Estamos construindo
uma retomada com alinhamento mais equilibrado",
afirmou o secretário Marco Moura, reiterando a
intenção de retorno gradual das aulas presenciais em
agosto com responsabilidade, na modalidade híbrida.
Marco Moura também reforçou que a educação não
parou e segue ofertando as aulas remotas por meio
de diversas plataformas e também atendendo os
alunos com dificuldade de acesso à internet ou que
não têm equipamentos, com as atividades impressas.
Lindonjonson Gonçalves, promotor da 2ª Promotoria
de Justiça de Defesa da Educação, reconheceu o
empenho da atual gestão, ressaltando a importância
de reuniões de apresentação dos relatórios das
atividades da secretaria de forma regular. "Reunião
como esta mostra o compromisso da atual gestão com
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a transparência, isso é o básico de uma gestão
pública", disse o promotor.
Para Gusmaia Pestana, secretária adjunta de Ensino
da Semed, "é preciso retornar, gradativamente, com
os pés no chão, pois a volta às aulas presenciais
implica na maior circulação de pessoas nos ambientes
e no transporte. A Semed vem trabalhando para que
isso aconteça com responsabilidade", pontuou. A
secretária disse ainda que, "cumpridos todos os
protocolos, as escolas estarão seguras, assim como
será baixo o risco de transmissibilidade entre as
crianças", disse.
Comitê de Acolhimento Emocional
A equipe da Semed vem trabalhando para acolher a
todos os alunos com os cuidados que o atual momento
exige. Um Comitê de Acolhimento Emocional de
formação sobre a saúde escolar está sendo criado
para que gestores e coordenadores escolares possam
estar aptos a tomar as providências iniciais em caso
de alguma intercorrência causada pela pandemia do
coronavírus de alunos durante as aulas no formato
híbrido. Em agosto, os professores passarão por essa
acolhida emocional com a realização de formações
voltadas para a comunidade escolar.
"Nós estamos elaborando um programa robusto que
deverá durar de agosto até dezembro, voltado para
toda nossa rede com profissionais gabaritados na
identificação de pessoas com problemas emocionais.
Queremos chegar o mais próximo possível do ideal,
esse é o nosso objetivo", finalizou o secretário Marco
Moura.
Estiveram presentes, ainda, na reunião profissionais
da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e
representantes do Sindicato da Educação
(Sindeducação).
Site: https://defesa.com.br/prefeitura-mantem-dialogocom-ministerio-publico-sobre-retorno-das-aulaspresenciais-em-sao-luis/

2

JORNAL PEQUENO ONLINE / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Ter, 20 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Licitações irregularidas no valor de R$ 37,5
milhões são anuladas em Buriticupu
(Foto: Reprodução)
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.
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.

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.
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://jornalpequeno.com.br/2021/07/20/licitacoesirregularidas-no-valor-de-r-375-milhoes-sao-anuladasem-buriticupu/

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
Preços para contratação de obras de engenharia; falta
3

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Ter, 20 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

NAGIB ACIONA PEDRO NERES NO MP,
MAS ESQUECE QUE VIVE A SE
PROMOVER NO DETRAN, DÁ PRÁ
ENTENDER?
Leandro de Sá

MP NOTIFICA PEDRO NERES

Menu

A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Codó/MA
notificou o líder do movimento político, Pedro Neres,
assim como a Prefeitura Municipal, para que ambos
esclareçam os fatos narrados na denúncia.

O ex-prefeito de Codó, Francisco Nagib, PDT, é de
fato um político que só enxerga aquilo que lhe
interessa. Quando o assunto é ele e família dele, tudo
pode, mas quando acontece com outras pessoas é já
que ele arruma um jeito de achar defeito ou dizer isso,
ou aquilo. E é justamente assim que está
acontecendo. O jovem ex-prefeito denunciou o filho do
atual prefeito de Codó, Pedro Neres, ao MP. Segundo
Francisco, Pedro Neres está causando aglomerações
e também estaria Pedro Neres se promovendo
politicamente e antecipadamente.

No último dia (15/07), o vereador Leonel Filho acionou
a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Codó/MA,
denunciando Pedro Neres por suposta propaganda
política antecipada. Mas o estranho também é que
Leonel Filho é do quintal da casa de Francisco Nagib.
Uma coisa é certa: com eles tudo pode, com outros
não. Os registros nº 001224-259/2021 e nº 001768259/2021 estão disponíveis no SIMP. O espaço está
aberto para os citados na matéria.

MOVIMENTO "NOVAS IDEIAS"
Conforme dados do Sistema Integrado do Ministério
Público (SIMP), a denúncia tem como base os atos
realizados pelo "Movimento Novas Ideias", que vêm,
supostamente, causando aglomerações, com a
configuração, em tese, do crime de violação de
medida sanitária preventiva, tipificado no art. 268 do
Código Penal, além da suposta participação da
Administração Pública nas atividades promovidas pelo
grupo. Isso é fato por parte do filho do prefeito de
Codó. O BLOG DO DE SÁ reconhece que o
movimento do filho do prefeito tem lá seus objetivos.
MAS, NAGIB ESQUECE QUE TAMBÉM SE
PROMOVE.
Parece que Francisco Nagib é um político "cego da
vista limpa", ou seja, só vê aquilo que lhe convém. É
do conhecimento de todo o Maranhão que o exprefeito de Codó vive a se promover com as ações do
DETRAN-MA. Inclusive nos vídeos feitos por ele.
Esquecem até de colocar o logotipo do Governo do
Estado, passando a usar em letras garrafais o nome
de Francisco Nagib. O ex-prefeito de Codó parece
entender que as leis só funcionam para os outros, mas
para ele, não.

Veja abaixo no vídeo as promoções de Nagib no
DETRAN-MA.
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/nagib-acionapedro-neres-no-mp-mas-esquece-que-vive-a-sepromover-no-detran-da-pra-entender/
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Aglomerações marcam mais uma vez fim de
semana na Ilha
Apalavra de ordem continua sendo isolamento social
em razão da pandemia da Covid-19, mas o que se
observa na Ilha de São Luís é o clima de "liberou
geral". No último fim de semana, mais uma vez foi
marcado por aglomerações em vários pontos da
Grande Ilha, principalmente na orla. Os dados mais
recentes da Secretaria de Estado da Saúde (SES)
mostram 330.768 casos confirmados do novo
coronavírus em todo o estado e 9.443 óbitos, devido
as complicações dessa enfermidade.
Os desrespeitos às normas sanitárias puderam ser
vistos na Avenida Litorânea, na manhã de domingo,
18, com aglomerações de pessoas no calçadão, sem
usar a máscara.
Inclusive idosos, fazendo caminhada sem essa
proteção no rosto.
No decorrer da tarde e noite também houve registro de
vários pontos de aglomerações nessa área. Bares
lotados, pessoas jogando futebol na faixa de areia,
realizando festas e comercializando drinques.
Cenário semelhante já havia sido constatado no
sábado, 17, também na Litorânea. Nesse dia, na praia
da Ponta d'Areia, várias pessoas, além de estarem
ocasionando aglomeração no calçadão, jogavam
futebol na faixa de areia.
Muitos expectadores estavam aglomerados e a
maioria não usava máscara no rosto. A cada gol,
abraços e outros contatos eram observados, que
proporcionam a proliferação da Covid-19.
Na noite de sexta-feira, 16, e madrugada de sábado,
17, em um trecho da praia do Araçagi, em São José
de Ribamar, foi realizada uma festa privada, que atraiu
centenas de pessoas. A maioria era jovem, que até o
momento tomou apenas a primeira dose do imunizante
contra a Covid-19.
Nesse evento, os participantes estavam aglomerados
e 90% do público não utilizava a máscara no rosto.
Havia muitos grupos de pessoas, em rodinhas,
dançando e se abraçando, sem qualquer respeito do
distanciamento social.
Fiscalização A Secretaria de Estado da Saúde (SES)

informou ontem, por meio de nota, que, de 16 a 18 de
julho foram realizadas 98 ações de fiscalização
sanitária, com nove estabelecimentos notificados.
Destes, quatro receberam auto de infração, três
receberam intimação e dois foram interditados. As
irregularidades mais recorrentes foram aglomerações
de pessoas no interior do estabelecimento.
A SES também infirmou que foram constatados o
descumprimento do horário permitido para
funcionamento, não uso de máscara, ausência de
itens de controle e higienização, além de ausência de
cartaz de instrução no enfrentamento a Covid-19. A
fiscalização está sendo realizada por técnicos da
Vigilância Sanitária Estadual, com apoio da Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros do Maranhão e Procon.
Desde o início da pandemia já foram executadas pela
SES mais de 12 mil ações de fiscalização na Grande
Ilha. Na lista de empreendimentos mais abordados
estão: moda com 2.193 fiscalizações realizadas; bares
e restaurantes, com 2.050; e supermercados, com
1.377.
O decreto estadual em vigor desde o último dia 6
permite festas, shows, bailes, aniversários outras
comemorações com até 150 pessoas.
O tempo de duração dos eventos também foi ampliado
para até meia-noite
Variante Gamma
A SES, por meio do Laboratório Central de Saúde
Pública do Maranhão (Lacen- MA), tem realizado
constantemente o mapeamento da prevalência de
novas variantes do SARSCoV- 2 no Maranhão. Em
estudo mais recente, resultados de amostras
analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do
Rio de Janeiro, indicam predominância de 91% no
estado da Variante Gamma, antes denominada de P.1
e foi identificada inicialmente em Manaus. Desde de
dezembro do ano passado até abril deste ano
percebe-se que houve uma redução do número de
variantes circulantes em todo o país. No Maranhão, a
Gamma é a principal responsável pelos novos casos e
pelas duas ondas da Covid-19, em 2021, por sua alta
transmissibilidade. A preocupação no cenário nacional
continua sendo a variante Delta, identificada
inicialmente na Índia. O estudo realizado mostra que
5
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não há registro desta variante no Maranhão.
O diretor do Lacen-MA, Lídio Gonçalves, disse que o
mapeamento é importante para acompanharmos a
evolução da pandemia no estado. "Através do estudo
podemos reiterar, por exemplo, a importância da
vacinação com as duas doses para aumentar a
proteção contra a doença, já que o esquema vacinal
completo contra Covid-19 amplia as taxas de
efetividade da vacina, que até agora tem se mostrado
eficaz contra as variantes em circulação", explicou
Lídio Gonçalves.
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Mantida decisão que dá prioridade a
moradores de áreas de risco em programas
habitacionais
O Tribunal de Justiça do Maranhão manteve sentença
de primeiro grau que obriga o Município de São Luís a
garantir, com prioridade, moradias à população
residente em áreas de risco. A Ação Civil Pública de
Obrigação de Fazer que resultou na condenação do
município pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís foi ajuizada conjuntamente, em 13 de
outubro de 2010, pelo Ministério Público do
Maranhão e Defensoria Pública do Estado.
Assinaram a ação o promotor de justiça Fernando
Barreto Júnior e o defensor público Alberto Tavares de
Araújo e Silva. A confirmação da sentença foi proferida
pelo desembargador Marcelo Carvalho Silva em
apelação cível interposta pelo município.

e não realize sorteio das unidades habitacionais
necessárias ao atendimento da população que mora
nas áreas de risco pelos projetos do Programa Minha
Casa Minha Vida (0 a 3 salários mínimos), dos quais
seja o responsável pela seleção dos beneficiários, nos
termos da Portaria nº 140 do Ministério das Cidades.
No voto em que rejeitou o recurso do Município de São
Luís, o desembargador Marcelo Carvalho afirmou que
os argumentos jurídicos apresentados não se
sustentam. "Eventuais argumentações sobre os
princípios da legalidade, da reserva do possível e do
poder discricionário da administração caem por terra
tendo em conta que, no conflito aparente de normas,
sobressai-se a garantia do mínimo essencial para o
cumprimento do direito à moradia".

Com a Ação Civil Pública, o MPMA e a DPE buscam
a efetivação da Lei nº 11.977/2009, que instituiu o
Programa Minha Casa Minha Vida e que estabelece a
prioridade de atendimento às famílias residentes em
áreas de risco, insalubres, que tenham sido
desabrigadas ou que perderam a moradia em razão de
enchente, alagamento, transbordamento ou em
decorrência de qualquer desastre natural do gênero.
Essa ação, segundo o promotor de justiça Fernando
Barreto Júnior, deu sequência a uma manifestação
anterior do Ministério Público que visava proteger os
habitantes das moradias em áreas de risco.
Essa ação de 2008 também foi confirmada pelo
Tribunal de Justiça duas vezes.
O membro do Ministério Público esclareceu que a
Ação Civil Pública foi ajuizada em 2010 logo depois
que o Município de São Luís negou o direito à moradia
aos moradores das áreas de risco. "Em ofício datado
de 24 de setembro de 2010, firmado pelo secretário
municipal de Urbanismo e Habitação, é noticiado ao
defensor público que os beneficiários do Programa
Minha Casa Minha Vida de baixa renda já haviam sido
cadastrados, e que as moradias disponibilizadas pelo
referido programa não eram gratuitas", relata o
promotor.
A sentença confirmada pela segunda instância do
Judiciário obriga que o Município de São Luís reserve
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Projeto que combate supersalários na pauta
do Senado após recesso
gilbertoleda

No segundo semestre, o Senado tem entre suas
tarefas analisar o projeto que combate supersalários
de agentes públicos. O PLS 449/2016 - PL 6.726/2016
na Câmara - foi aprovado por unanimidade pelo
Senado em 2016. Na última terça-feira (13), os
deputados o aprovaram com várias mudanças. Agora,
o substitutivo terá que ser analisado novamente pelos
senadores.
Atualmente, o teto para os servidores federais é de R$
39.293,32, existindo subtetos para estados e
municípios, conforme determina a Constituição.
Apesar disso, muitos servidores recebem acima desse
valor porque algumas parcelas, como auxílio-moradia,
auxílio-educação e auxílio-creche, podem ficar fora
desse limite. A intenção do projeto, elaborado pela
Comissão Especial do Extrateto , é disciplinar o que
pode e o que não pode ser contato no teto.
- Infelizmente, em alguns setores, estão inventando
privilégios para inflar o salário. Obedecer a
Constituição de cá, mas tirar do recurso público do
outro lado - afirmou a senadora Kátia Abreu (PP-TO),
que foi relatora do projeto no Senado.
De acordo com a senadora, as mudanças da Câmara
eram necessárias para corrigir uma imperfeição no
texto, apontada pelo relator, deputado Rubens Bueno
(Cidadania-PR). A intenção é ratificar essa correção
no Senado.
- A Constituição solicita que nós coloquemos na lei o
que é permitido receber fora o salário, e, se não
estiver escrito nesta lei, nada mais pode. Nós
colocamos 'o que não pode'. Então nós queremos
corrigir essa distorção e aprovar por unanimidade,
para que a gente faça valer na sociedade o
reconhecimento de que todos os brasileiros deverão e
são iguais perante a lei - disse a senadora.
Pelas redes sociais, o senador Antonio Anastasia
(PSD-MG), que foi vice-presidente da comissão
responsável por elaborar o projeto, em 2016, afirmou
que a aprovação do projeto pela Câmara representa
um grande avanço para a sociedade brasileira. Além
disso, disse o senador, a mudança representa um
"cartão de visitas" para a reforma administrativa ( PEC
32/2020 ), que está sendo discutida na Câmara.

"Servirá para todos os Poderes e órgãos, para que
haja, em definitivo, o cumprimento de um dispositivo
que é constitucional. Vou trabalhar para sua célere
tramitação e sua aprovação, para que possa seguir
logo para a sanção", disse o senador pelas redes
sociais.
Uma das principais novidades no texto aprovado pela
Câmara é a punição para agentes públicos que
excluírem do teto parcelas que não estejam
expressamente relacionadas na lei. O objetivo é evitar
que os órgãos criem normas administrativas para
"furar" o limite salarial.
De acordo com o texto, essa exclusão configura crime
de improbidade administrativa, com punição tanto
para o agente que autoriza o pagamento quanto para
aquele que o efetua. A pena é de detenção de 2 a 6
anos para quem excluir ou autorizar a exclusão do teto
salarial.
O projeto aprovado no Senado já previa punição para
o servidor que omitisse informações ou fornecesse
informações falsas para receber acima do limite. O
substitutivo aprovado na Câmara mantém essa
previsão e sujeita esse servidor às mesmas penas
impostas para o agente público que autorizar a
exclusão de parcelas do teto.
De acordo com o texto da Câmara, 32 tipos de
pagamentos são considerados indenizações, direitos
adquiridos ou ressarcimentos e, por isso, ficam na lista
dos que podem ser pagos acima do teto. Entretanto,
há limites em alguns deles, geralmente relacionados
ao teto específico para a remuneração do agente
público.
As regras se aplicam aos agentes públicos de todas as
esferas de governo (federal, estadual, distrital e
municipal) e a todas as esferas de Poder (Executivo,
Legislativo e Judiciário), incluindo Ministério Público,
Defensoria Pública, contratados temporários,
empregados e dirigentes de empresas públicas que
recebem recursos dos governos (dependentes) para
pagar salários e custeio, militares e policiais militares,
aposentados e pensionistas.
Para certos tipos de pagamentos, o relator fixa um
limite para o recebimento de valores a esse título. É o
1
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caso, por exemplo, do auxílio-alimentação, limitado a
3% do teto aplicável ao agente. Valores para o
pagamento de plano de saúde serão limitados a 5%
desse teto. Auxílio-transporte e auxílio-creche para
crianças até 5 anos poderão ser recebidos em valores
de até 3% do teto para o servidor.
Para diárias e indenização devida em virtude do
afastamento do local de trabalho para execução de
trabalhos de campo, o valor máximo será de 2% do
teto por dia, exceto no caso de moeda estrangeira.
Além disso, o texto aprovado determina que os
pagamentos fora do teto relativos ao 13º salário, ao
adicional noturno, à hora extra e aos adicionais para
atividades penosas, insalubres e perigosas serão
restritos àqueles pagos pelo Regime Geral da
Previdência Social. O auxílio-funeral também será
devido até o limite de benefícios do INSS.
Uma das parcelas mais polêmicas do fura-teto, o
auxílio-moradia ficou entre os pagamentos que não
contam para efeito do teto salarial. O pagamento
poderá ser feito em caso de mudança de local de
residência que não tenha sido pedida pelo servidor,
enquanto permanecer o vínculo, ou se a pessoa for
ocupante exclusivamente de cargo de livre provimento
e exoneração (cargo comissionado). Também poderá
ser pago para os que exercerem mandato eletivo em
local diferente do domicílio eleitoral e em caso de
missão no exterior.
Para receber o auxílio-moradia, o agente público não
poderá morar com outra pessoa que ocupe imóvel
funcional ou receba o mesmo auxílio. Também não
pode receber quem tiver morado na localidade onde
exercer o cargo por mais de 60 dias nos 12 meses
anteriores ao início de seu trabalho no novo local.
Fonte: Agência Senado
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/07/20/projeto-quecombate-supersalarios-na-pauta-do-senado-aposrecesso/
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Projeto de Lei que combate supersalários
volta para o Senado (Política | Mudança)
BRASÍLIA - No segundo semestre, o Senado tem
entre suas tarefas analisar o projeto que combate
supersalários de agentes públicos. O PLS 449/2016 PL 6.726/2016 na Câmara - foi aprovado por
unanimidade pelo Senado em 2016. Na última terçafeira (13), os deputados o aprovaram com várias
mudanças. Agora, o substitutivo terá que ser analisado
novamente pelos senadores.
Atualmente, o teto para os servidores federais é de R$
39.293,32, existindo subtetos para estados e
municípios, conforme determina a Constituição.
Apesar disso, muitos servidores recebem acima desse
valor porque algumas parcelas, como auxílio-moradia,
auxílio-educação e auxílio-creche, podem ficar fora
desse limite. A intenção do projeto, elaborado pela
Comissão Especial do Extrateto, é disciplinar o que
pode e o que não pode ser contato no teto.
- Infelizmente, em alguns setores, estão inventando
privilégios para inflar o salário. Obedecer a
Constituição de cá, mas tirar do recurso público do
outro lado - afirmou a senadora Kátia Abreu (PP-TO),
que foi relatora do projeto no Senado.
De acordo com a senadora, as mudanças da Câmara
eram necessárias para corrigir uma imperfeição no
texto, apontada pelo relator, deputado Rubens Bueno
(Cidadania-PR). A intenção é ratificar essa correção
no Senado.

haja, em definitivo, o cumprimento de um dispositivo
que é constitucional. Vou trabalhar para sua célere
tramitação e sua aprovação, para que possa seguir
logo para a sanção", disse o senador pelas redes
sociais.
Mudanças
Uma das principais novidades no texto aprovado pela
Câmara é a punição para agentes públicos que
excluírem do teto parcelas que não estejam
expressamente relacionadas na lei. O objetivo é evitar
que os órgãos criem normas administrativas para
"furar" o limite salarial.
De acordo com o texto, essa exclusão configura crime
de improbidade administrativa, com punição tanto
para o agente que autoriza o pagamento quanto para
aquele que o efetua. A pena é de detenção de 2 a 6
anos para quem excluir ou autorizar a exclusão do teto
salarial.
O projeto aprovado no Senado já previa punição para
o servidor que omitisse informações ou fornecesse
informações falsas para receber acima do limite. O
substitutivo aprovado na Câmara mantém essa
previsão e sujeita esse servidor às mesmas penas
impostas para o agente público que autorizar a
exclusão de parcelas do teto.
Regras

- A Constituição solicita que nós coloquemos na lei o
que é permitido receber fora o salário, e, se não
estiver escrito nesta lei, nada mais pode. Nós
colocamos o que não pode . Então nós queremos
corrigir essa distorção e aprovar por unanimidade,
para que a gente faça valer na sociedade o
reconhecimento de que todos os brasileiros deverão e
são iguais perante a lei - disse a senadora.
Pelas redes sociais, o senador Antonio Anastasia
(PSD-MG), que foi vice-presidente da comissão
responsável por elaborar o projeto, em 2016, afirmou
que a aprovação do projeto pela Câmara representa
um grande avanço para a sociedade brasileira. Além
disso, disse o senador, a mudança representa um
"cartão de visitas" para a reforma administrativa (PEC
32/2020), que está sendo discutida na Câmara.

De acordo com o texto da Câmara, 32 tipos de
pagamentos são considerados indenizações, direitos
adquiridos ou ressarcimentos e, por isso, ficam na lista
dos que podem ser pagos acima do teto. Entretanto,
há limites em alguns deles, geralmente relacionados
ao teto específico para a remuneração do agente
público.
As regras se aplicam aos agentes públicos de todas as
esferas de governo (federal, estadual, distrital e
municipal) e a todas as esferas de Poder (Executivo,
Legislativo e Judiciário), incluindo Ministério Público,
Defensoria Pública, contratados temporários,
empregados e dirigentes de empresas públicas que
recebem recursos dos governos (dependentes) para
pagar salários e custeio, militares e policiais militares,
aposentados e pensionistas.

"Servirá para todos os Poderes e órgãos, para que
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Para certos tipos de pagamentos, o relator fixa um
limite para o recebimento de valores a esse título. É o
caso, por exemplo, do auxílio-alimentação, limitado a
3% do teto aplicável ao agente. Valores para o
pagamento de plano de saúde serão limitados a 5%
desse teto. Auxílio-transporte e auxílio-creche para
crianças até 5 anos poderão ser recebidos em valores
de até 3% do teto para o servidor.
Para diárias e indenização devida em virtude do
afastamento do local de trabalho para execução de
trabalhos de campo, o valor máximo será de 2% do
teto por dia, exceto no caso de moeda estrangeira.
Além disso, o texto aprovado determina que os
pagamentos fora do teto relativos ao 13º salário, ao
adicional noturno, à hora extra e aos adicionais para
atividades penosas, insalubres e perigosas serão
restritos àqueles pagos pelo Regime Geral da
Previdência Social. O auxílio-funeral também será
devido até o limite de benefícios do INSS.
Auxílio-moradia
Uma das parcelas mais polêmicas do fura-teto, o
auxílio-moradia ficou entre os pagamentos que não
contam para efeito do teto salarial. O pagamento
poderá ser feito em caso de mudança de local de
residência que não tenha sido pedida pelo servidor,
enquanto permanecer o vínculo, ou se a pessoa for
ocupante exclusivamente de cargo de livre provimento
e exoneração (cargo comissionado). Também poderá
ser pago para os que exercerem mandato eletivo em
local diferente do domicílio eleitoral e em caso de
missão no exterior.
Para receber o auxílio-moradia, o agente público não
poderá morar com outra pessoa que ocupe imóvel
funcional ou receba o mesmo auxílio. Também não
pode receber quem tiver morado na localidade onde
exercer o cargo por mais de 60 dias nos 12 meses
anteriores ao início de seu trabalho no novo local.
Com informações da Agência Câmara
Fonte: Agência Senado
Site:
https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/07/20/proje
to-de-lei-que-combate-supersalarios-volta-para-osenado/
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Licitações irregularidas no valor de R$ 37,5
milhões são anuladas em Buriticupu
(Foto: Reprodução)
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.
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.

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.
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://jornalpequeno.com.br/2021/07/20/licitacoesirregularidas-no-valor-de-r-375-milhoes-sao-anuladasem-buriticupu/

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
Preços para contratação de obras de engenharia; falta
5
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MP participou do treinamento de
atendimento às crianças e adolescentes em
viagens clandestinas
Da Redação

A Promotoria de Justiça de Marabá participou do
evento "Meninos do Trem: Treinamento sobre
atendimento a crianças e adolescentes em viagens
ferroviárias clandestinas" realizado pelo Ministério
Público do Estado do Maranhão. Foram convidadas
para executar capacitação, a promotora de Justiça da
Infância e Juventude de Marabá, Alexssandra Muniz
Mardegan, que também já atuou como Defensora
Pública no núcleo de atendimento especializado da
criança e do adolescente e a Psicóloga do MPPA,
Ozilea Souza Costa, que desenvolve estudos de
psicanálise e de temas da psicologia jurídica: infância
e juventude, violência doméstica/sexual, acolhimento
institucional de crianças e adolescentes.
No encontro virtual que foi transmitido ao vivo pelo
canal de youtube do MPMA, a Promotora Alexssandra
Muniz reforçou assuntos como o risco de acidentes
deste tipo de transporte, consequentemente a
necessidade de serem cumpridos os termos do acordo
firmado com a Vale e quais procedimentos devem ser
aplicados no momento de resgate dessas crianças e
adolescentes em situação de risco.
Site:
https://www.diarioonline.com.br/digital/Page?editionId=1
813
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Eduardo Nicolau destaca harmonia entre os
poderes
Considerados proveitosos os resultados da visita que
o procurador-geral de Justiça do Ministério Público
do Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, fez a
Câmara Municipal de Imperatriz, na manhã de quintafeira, 15 de julho.
O procurador-geral Eduardo Jorge foi recepcionado
pelo presidente da Casa de Leis, vereador Alberto
Sousa (PDT), que, em nome de seus pares, deu as
boas-vindas, externando êxito nas ações que ele
desenvolverá a frente da Procuradoria de Justiça do
Estado durante a sua gestão, que irá até 2022.
"Fico muito feliz ao visitar a Casa do Povo. Aqui é a
Casa da representação. Todos nós, que aqui estamos,
temos a responsabilidade de cuidarmos de nosso
povo. A Câmara Municipal de Imperatriz,
principalmente, em razão de sua pujança, pois os
vereadores foram eleitos e são os dignos
representantes da população", comentou o procurador
Eduardo Nicolau, falando sobre a necessidade de ser
dispensada atenção para os diversos setores da
comunidade, notadamente agora, em virtude dos
efeitos provocados pela pandemia do novo
coronavírus (covid-19).

população, por meio de diversas ações, entre as quais
a instalação de Promotorias Distritais, visando levar
segurança aos maranhenses, na capital e do interior.
No final do encontro, o procurador- geral, Eduardo
Nicolau, participou de um café da manhã com os
vereadores, ainda no gabinete da presidência da
Casa, ocasião em que presenteou o presidente Alberto
Sousa com publicações editadas pelo Ministério
Público do Maranhão. (Raimundo Primeiro)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/327/202
10720.pdf

"Desde que assumi, tenho feito essa interação entre
os poderes, entre as instituições, já que ninguém
trabalha só.
Sozinho, não se constrói nada.
Minha visita a Câmara Municipal de Imperatriz, hoje, é
a demonstração de que o Ministério Público não tem
nada contra o Legislativo. Fiscalizar e contribuir. É isso
que queremos fazer", complementou.
No gabinete da presidência da Câmara Municipal de
Imperatriz, o procurador-geral Eduardo Nicolau foi
recebido pelos vereadores Fábio Hernandes, Adhemar
Freitas Jr, Carlos Hermes, Bebé Taxista, Jhony Pan,
Carlos Hermes, Berson do Posto, Ricardo Seidel,
Terezinha Fernandes, Chiquim da Diferro, Antônio
Silva Pimentel, Zesiel Ribeiro, Rogério Avelino e
Cláudia Batista, a aniversariante do dia.
Os parlamentares destacaram a importância do papel
desenvolvido pela Procuradoria- Geral de Justiça do
Maranhão, destacando a preocupação de Eduardo
Nicolau em aproximar o Ministério Público da
7
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Em resposta à solicitação do MPMA,
licitações no valor de R$ 37,5 milhões são
anuladas
BURITICUPU - 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.
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.

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.
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. (CCOMMPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/327/202
10720.pdf

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
8
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Liberdade pode ser grupo prioritário de
vacinação
Em um solicitação feita na última sexta-feira, o
Ministério Público do Maranhão pede ao Município
de São Luís e ao Governo do Estado, para que seja
formada, em caráter de urgência, uma força-tarefa de
vacinação contra a Covid-19 a fim de cumprir o
Programa Nacional de Imunizações (PNI) no bairro da
Liberdade e entorno, área reconhecida como
comunidade remanescente de quilombo.
O documento, assinado pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, esclarece que o pedido
objetiva a promoção de uma cobertura vacinal
adequada no quilombo da Liberdade. Além disso, tem
a finalidade de chamar atenção para a necessidade de
realização de busca ativa no bairro para sanar
problemas relativos ao baixo acesso da população
mais vulnerável à internet, para a realização de
cadastros.
A Liberdade foi reconhecida como comunidade
remanescente de quilombo pela Fundação Palmares
por meio da Portaria n° 192, de 13 de novembro de
2019. A área abrange cinco bairros de São Luís
(Liberdade, Camboa, Fé em Deus, Diamante e Sítio do
Meio), onde habitam cerca de 160 mil moradores,
constituindo-se num dos maiores quilombos urbanos
da América Latina.
Assim como as populações indígenas, as
comunidades quilombolas foram inseridas na lista de
prioridades do PNI por serem consideradas de elevada
vulnerabilidade social porque nelas a transmissão de
vírus tende a ser intensa em razão do grau coeso de
convivência.
A solicitação aos executivos estadual e municipal foi
motivada pelo pedido do Centro de Integração
Sociocultural Aprendiz do Futuro, da Liberdade, por
meio do seu dirigente Maikon Lopes, que chegou ao
promotor de justiça José Márcio Maia Alves, diretor
da Secretaria para Assuntos Institucionais do MPMA.

quilombolas, não têm condições de se deslocar aos
postos de vacinação. Os moradores já imunizados
foram os grupos prioritários por idade atendidos nos
poucos períodos em que foram instalados postos de
vacinação no bairro. É preciso corrigir isso com
urgência", destacou.
Segundo Maikon Lopes, existem pelo menos 11 mil
famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para
Programas Sociais), ou seja, em situação de
vulnerabilidade social. "Esse número é só das pessoas
que estão inscritas, mas tem muito mais porque tem
gente que não consegue se inscrever nos programas.
Estamos falando de famílias de oito, dez, até vinte
pessoas, que não têm como arcar com o custo de
pagar quatro passagens de ônibus - de ida e volta para tomar uma dose de vacina. Por isso, estamos
clamando ao Poder público para garantir a vacinação
na nossa área", justificou.
Ainda de acordo com Maikon Lopes, existem pelo
menos 11 mil famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro
Único para Programas Sociais), ou seja, em situação
de vulnerabilidade social. "Esse número é só das
pessoas que estão inscritas, mas tem muito mais
porque tem gente que não consegue se inscrever nos
programas. Estamos falando de famílias de oito, dez,
até vinte pessoas, que não têm como arcar com o
custo de pagar quatro passagens de ônibus - de ida e
volta -para tomar uma dose de vacina. Por isso,
estamos clamando ao Poder público para garantir a
vacinação na nossa área", justificou.
Site:
https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20
21/oimparcial-36.424.orig.pdf

"É preciso que a Prefeitura de São Luís faça essa
correção porque o reconhecimento do bairro da
Liberdade como quilombo deveria ter constado nos
registros desde o início da vacinação. Esse assunto é
da máxima prioridade porque a cobertura vacinal na
Liberdade está deficitária e as pessoas que já
deveriam ter sido contempladas desde o início no seu
próprio espaço antropológico-cultural por serem
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TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Ter, 20 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Estratégias de denúncia de violência contra
mulher
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/20/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-07.52.19-08.00.20-1626779280.mp4
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TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Ter, 20 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

2 casos de feminicídio no interior do
Maranhão
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/20/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-07.49.43-07.52.19-1626779198.mp4
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TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Ter, 20 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Corpo encontrado pela noite em Imperatriz
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/20/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.53.20-06.55.51-1626777763.mp4
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TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Ter, 20 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Assassinato na cidade Matões
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/20/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.32.57-06.37.57-1626776975.mp4
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TV MIRANTE / AF. GLOBO / SÃO LUÍS / MA - BOM DIA MIRANTE. Ter, 20 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

122 novas viaturas para as polícias militar e
civil
Multimídia:
http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/20/TVMIRANTEAFG
LOBOSOLUSMA-06.06.56-06.10.47-1626776440.mp4
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