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MPMA recomenda que Facimp garanta a
conclusão de curso a alunos já matriculados
Iane Carolina

O Ministério Público do Maranhão expediu uma
Recomendação nesta segunda-feira, 19, orientando
que a Faculdade de Imperatriz - Facimp Wyden, tome
as medidas necessárias para garantir a conclusão e a
colação de grau de todos os alunos já matriculados no
Curso de Terapia Ocupacional, independentemente do
período que estejam cursando.
O documento ministerial foi elaborado pelo promotor
de justiça Newton Bello Neto, atualmente
respondendo pela 9ª Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa da Educação de Imperatriz. A
Recomendação foi motivada por conta de um Inquérito
Civil instaurado pela Promotoria da Educação para
apurar irregularidades denunciadas pelo Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16ª
Região (Crefito-16).
De acordo com as denúncias, a Facimp é a única
instituição de ensino superior a ofertar o curso em
Imperatriz. No entanto, alegando que não há procura
por novas matrículas para Terapia Ocupacional, a
instituição de ensino pretende cancelar o curso e
convencer os 18 alunos já matriculados a migrarem
para o curso de Fisioterapia, onde aproveitariam 14
das 18 disciplinas já cursadas.

"Estes alunos prestaram exames de admissão para
esta área porque se identificam com a profissão e
também porque reconhecem a importância e o déficit
desses profissionais na Macrorregião de Saúde de
Imperatriz. Além disso, é de suma importância que em
Imperatriz haja a formação de acadêmicos na própria
cidade, como mais uma forma de garantir a oferta de
mão de obra qualificada no mercado de trabalho,
sendo certo que a faculdade particular, ao receber a
delegação do Poder Público para a oferta do serviço,
não pode agora faltar com o dever de assegurar a
conclusão do curso dos alunos matriculados", ressalta
o promotor de justiça Newton Bello Neto.
Inquérito Além da Recomendação, a Promotoria de
Educação enviou documento com as informações do
Inquérito Civil à Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação (MEC), para a possível
tomada de providências na área administrativa, com o
objetivo de resolver o problema.
Site:
https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/329/202
10722.pdf

MPMA recomenda que Facimp garanta a conclusão
de curso a alunos já matriculados Faculdade pretende
encerrar o curso de Terapia Ocupacional e sugere que
alunos migrem para o de Fisioterapia Na
Recomendação, o Ministério Público ressalta que a
garantia da conclusão do curso perpassa por questões
de interesse público e social, referentes ao direito
fundamental à educação.
O promotor de justiça explica que, no momento em
que a Facimp obteve a delegação do Poder Público
para ofertar o curso de Terapia Ocupacional, colocouse no lugar da Administração Pública em tal dever.
Desta forma, a unidade de ensino deve seguir os
mesmos deveres de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, de acordo com os
termos da Constituição Federal, referentes aos
princípios da Administração Pública e do direito
fundamental à educação.
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Justiça condena delegado e agentes
O Poder Judiciário condenou o delegado de Polícia
Civil, Kairo Clay Mesquita de Mesquita; e os policiais
civis, Eldhon da Silva Costa, Sandra Helena Alencar
Pinheiro e Carlos Sérgio Nunes Silva, pelos crimes de
abuso de poder e violação de dever com a
Administração Pública para obter vantagem
econômica.
A decisão judicial foi assinada pelo juiz da 1ª Vara
Criminal de São Luís, Ronaldo Maciel. De acordo com
a determinação judicial, Kairo Clay foi condenado a
uma pena de sete anos e cinco meses de reclusão
que deverá ser cumprida na Penitenciária de
Pedrinhas, em regime, inicialmente no semi-aberto.
A condenação de Eldhon da Silva foi de 14 anos e
nove meses, a qual deverá ser cumprida na
Penitenciária de Pedrinhas, em regime, inicialmente
fechado. Sandra Helena foi condenada a cinco anos e
cinco meses, que deverá ser cumprida em Pedrinhas,
em regime, inicialmente semi-aberto. Enquanto, a
condenação de Carlos Sérgio foi de quatro anos e
nove meses, a ser cumprida de forma inicial no regime
semi-aberto.
A decisão judicial apurou que o delegado Kayo Clay e
os policiais civis utilizaram da sua função de
profissional da área de segurança pública para a
prática de crimes de abuso de poder e violação da
dever para com a Administração Pública com o
objetivo de obter vantagem econômica e estão
impedidos de assumir cargo público por um prazo de
oito anos.
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Polícia precisa de mais 30 dias para apurar
homicídio
A Polícia Civil vai precisar de mais 30 dias para apurar
a morte de Hamilton César Lima Bandeira, de 23 anos,
e existe a possibilidade de ser realizada a reprodução
simulada dos fatos. O jovem com deficiência mental
teria sido morto a tiros e m sua residência, em
Presidente Dutra, no dia 17 de junho, pela polícia. O
inquérito foi instaurado na Delegacia Regional de
Presidente Dutra, mas passou a ser investigado por
uma força tarefa das Superintendências de Homicídio
e Proteção a Pessoas (SHPP) e de Combate a
Corrupção (Seccor), após determinação da cúpula da
Secretaria de Segurança Pública.
O superintendente da Polícia Civil do Interior,
delegado Guilherme Campelo, declarou que o trabalho
investigativo terminaria nesta quarta-feira (20), mas foi
solicitado ao Poder Judiciário mais 30 dias para
concluir a investigação.
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Mãe tortura, ameaça e bate no próprio filho
com faca
Mãe aparece em vídeo ameaçando e agredindo o filho
em Teresina (Foto: Reprodução)
Uma mulher que não teve seu nome revelado
ameaçou o próprio filho com uma faca e gravou um
vídeo para mostrar ao ex-companheiro. As imagens da
agressão começaram a circular nas redes sociais nos
últimos dias. O caso foi denunciado ao Conselho
Tutelar de Teresina que tomou providências nessa
quarta-feira (21).
"Ele vem ou o filho dele vai morrer", diz a mulher se
referindo ao pai das crianças, em um trecho do vídeo.
O conselheiro tutelar Itapuã Cavalcante, explicou que
a mulher foi levada à Delegacia para ser ouvida, mas
não foi presa.
"O conselho recebeu a denúncia anônima e, por volta
das 10h da manhã, nos dirigimos ao endereço, no
Real Copagre, a residência de uma senhora que
cuidou dela (a avó), mas não se encontrava lá. Fomos
para Aroeiras, se não me engano, e conseguimos
encontrá-la e a conduzimos até a Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), para
realizar o Boletim de Ocorrência (BO). Segundo ela, já
está com 2 meses isso [a gravação do vídeo], já tinha
saído do flagrante. O delegado é quem vai tomar os
procedimentos".
Segundo o conselheiro, ela teria gravado o vídeo para
chamar a atenção do ex-companheiro. "Ela teria feito
isso por causa do ex-companheiro, queria que ele
voltasse para o relacionamento. Essa foi a motivação,
segundo ela, por desavenças que teve com o excompanheiro e para atingi-lo, fez aquele vídeo".
A mulher tem outros dois filhos, que vivem com os
avós maternos. Segundo o conselheiro, as agressões
teriam acontecido em sua própria casa. "As crianças
moram com os avós maternos. Ela é vizinha dos avós.
Amanhã vamos reunir o colegiado do Conselho para
decidir quais as medidas que vamos pedir
providências ao juiz", informou.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2021/07/22/maetortura-ameaca-e-bate-no-proprio-filho-com-faca/
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Mulher é espancada e torturada por
seguranças dentro do Mix Mateus do
Araçagy, em São Luís
GILBERTO LIMA

câmeras do supermercado.
Fui humilhada e ameaçada para não denunciar o caso
, conta

Jacqueline disse que tudo começou quando ela foi ao

Jacqueline Debora, que diz ter sido colocada em uma
sala e apanhado com pedaços

supermercado para comprar comida, mas acabou
saindo sem nada porque tinha

de ripa, após ser acusada de roubar produtos.

esquecido o cartão de crédito. Foi então que o
segurança do Mateus a agarrou

Uma mulher registrou um Boletim de Ocorrência (B.O)
denunciando que foi agredida, espancada e torturada
por seguranças dentro do
Mix Mateus do Araçagy, em São Luís, no fim da
manhã de terça-feira (20).
Jacqueline Débora Costa de Oliveira, de 42 anos,
disse ainda que as agressões
foram feitas com pedaços de ripa, após ela ser
confundida com uma ladra.

pelo braço, já na região do estacionamento, e a levou
para dentro de uma Sala
de Prevenção de Perdas , onde iniciaram as
agressões.
Na denúncia, Jacqueline declarou também que, na
sala,
os funcionários disseram que ela era membro de uma
quadrilha que rouba produtos

O caso foi publicado inicialmente pelo Blog do Neto

de supermercados. No local, tiraram fotos dela,
enviaram para diversas pessoas,

Ferreira, e o G1 confirmou. Na Casa da Mulher
Brasileira, Jacqueline declarou

e tentavam fazê-la destravar o celular para entregar
outras supostas comparsas.

que as agressões aconteceram na manhã da última
terça-feira (20).

O vigilante e uma funcionária foram muito

Fui muito humilhada com palavras agressivas e

agressivos. Eles desligaram a câmera que tem dentro
da sala e iniciaram uma

torturas. Foram três pessoas. O vigilante, uma
funcionária e mais um

sessão de tortura. Não encontraram nada na minha
bolsa, pegaram umas garrafas

funcionário do Mateus , disse Jacqueline.

de gim e tentaram forjar que eu tinha roubado.
Disseram ainda que era pra eu

A delegada da Mulher, Kazumi Tanaka, também
confirmou
a denúncia e disse que já foi aberta uma investigação
do caso. Jacqueline foi
submetida a um exame de corpo de delito, e a polícia
vai pedir imagens de

entregar as pessoas , me mostraram fotos de
mulheres que eu nunca vi na vida.
Eu ainda destravei o celular, mas mesmo assim fui
muito agredida , relata
Jacqueline.
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A mulher disse ainda que a tortura só terminou
quando
um policial chegou ao local, após uma hora e meia, e
começou a dizer aos
funcionários do supermercado que tudo ali estava
errado.
Um policial entrou e me viu na sala. Depois o
vigilante me levou para a parada de ônibus tentando
me convencer a não
denunciar porque eles já estavam me liberando. Eu
sou mãe de família, tenho
meus filhos, e fui muito humilhada. Falei com meu
advogado e decidi
denunciar , declarou.
Em nota, o Grupo Mateus afirmou que foi montada
uma
sindicância para apurar o caso e que a conduta
relatada não condiz os
procedimentos e valores da empresa. O grupo
declarou ainda que se colocou à disposição
das autoridades para esclarecimentos.
Site: https://www.gilbertolima.com.br/2021/07/mulher-eespancada-e-torturada-por.html
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Escola Maria Amélia Silva deverá ser
reformada em 90 dias
A pedido do Ministério Público do Maranhão, a
Justiça fixou o prazo de 90 dias para que o Município
de Pindaré-Mirim realize a reforma da Escola
Municipal Maria Amélia Silva, localizada no bairro
Campo Agrícola.
A decisão prevê que a regularização dos espaços do
prédio esteja em conformidade com o estabelecido
nas normas de segurança, saúde e acessibilidade,
inclusive com acabamento e pintura compatíveis com
o desenvolvimento e bem-estar das crianças e
adolescentes que lá estudam.
O Município de Pindaré-Mirim também está obrigado a
realocar, de forma provisória, no prazo de 30 dias, os
estudantes para outras escolas próximas ou para
prédio com estrutura adequada ao ambiente escolar,
enquanto perdurar o serviço de reforma.
Em caso de descumprimento de qualquer uma das
determinações, foi fixada multa diária no valor de R$ 5
mil, a ser revertida ao Fundo Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
A Ação Civil Pública que resultou na condenação do
Município foi proposta pelo promotor de justiça
Cláudio Borges dos Santos, titular da Promotoria de
Pindaré-Mirim, em 16 de setembro de 2020.
O Município informou que já realizou levantamento e
plano de ação para reforma da escola e que já iniciou
processo licitatório para execução da obra. Porém,
não apresentou cronograma para início e finalização
dos serviços de reforma.
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Ex-prefeito de Pindaré-Mirim é condenado
por irregularidades em convênios
Janilson Silva

RESPONSABILIDADE FISCAL

O ex-prefeito municipal de Pindaré-Mirim, Henrique
Caldeira Salgado (2008-2012), foi condenado em
Ação Civil Pública por Ato de improbidade
Administrativa dano aos cofres públicos em
convênios firmados entre a Prefeitura Municipal, a
Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia, para
concessão de empréstimos pessoais aos funcionários
municipais, com descontos na folha de pagamento.

Ao analisar a questão, o juiz entendeu a atitude do exprefeito em não repassar e atrasar os valores às
instituições financeiras afetou o equilíbrio orçamentário
municipal durante sua a gestão, fato que implica a falta
de disponibilidade financeira suficiente para cobertura
de compromissos da Fazenda a médio e longo prazo,
impactando sua gestão e as futuras, com aumento da
dívida do ente municipal.

O juiz João Aguiar dos Santos condenou o ex-prefeito
à perda da função pública; suspensão dos direitos
políticos por quatro anos e à proibição de contratar
com o poder público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de quatro
anos. Na sentença, o juiz considerou a repetição das
irregularidades e determinou o pagamento de multa
civil no valor de 70 vezes o valor da remuneração
recebida pelo gestor.

"No caso, a postura do então ex-prefeito contribuiu
para que a prefeitura de Pindaré Mirim perdesse
liquidez para cobertura de caixa face aos
compromissos assumidos, pois houve um aumento de
dívida pela falta de repasses aos bancos, que cedo ou
tarde, deverão ser pagos", declarou o juiz na sentença.

Conforme a denúncia do Ministério Público Estadual
(MPE), o Município de Pindaré Mirim firmou convênio
com a Caixa Econômica (04/2010) e com o Banco da
Amazônia (09/2006), mas os repasses começaram a
ser feitos em 2011, com atraso, embora fossem
descontados nos contracheques dos servidores.
Narra a denúncia que o gestor empregou temerário
método de gerenciamento de recursos de
responsabilidade do município, "com a omissão,
indevida e ilícita apropriação dos recursos privados".
Com isso, teria violado a Lei de Improbidade
Administrativa artigos 10 e 11, incisos I e II, da Lei nº
8.429/92 ).
O Banco da Amazônia informou, nos autos, que os
repasses de responsabilidade da prefeitura municipal
nos empréstimos consignados dos funcionários
deixaram de ser feitos no período de 2008-2012. Já a
Caixa Econômica informou que o convênio de
consignação foi regularizado no final do ano de 2012,
após alguns atrasos nos repasses.

O juiz concluiu que a conduta do gestor desobedeceu
ao artigo primeiro, parágrafo primeiro da Lei de
Responsabilidade Fiscal (nº 101/00) , que Estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, a Constituição
Federal e os princípios da administração pública.
"Embora ciente dos obstáculos e problemas, pouco se
importou em modificar a situação, incidindo na
aceitação indiferente dos riscos que ele mesmo criou e
dos danos ao patrimônio público por ele causados",
ressaltou o juiz nos autos.
A condenação não inclui o ressarcimento integral do
dano ao erário, pois, não fora comprovado nos autos
que o montante não repassado aos bancos foi
destinado em benefício do réu.
Assessoria de Comunicação
Site: https://ocuboblog.com/2021/07/22/ex-prefeito-depindare-mirim-e-condenado-por-irregularidades-emconvenios/

O ex-prefeito se manifestou no processo e afirmou não
ter cometido ato ilegal, tampouco dano ou prejuízos ao
erário, e pediu a improcedência da ação. No entanto,
não esclareceu a seu favor as repetidas
irregularidades.
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Ex-prefeito de Pindaré-Mirim é condenado
por irregularidades em convênios
Blog do Neto Weba

RESPONSABILIDADE FISCAL

O ex-prefeito municipal de Pindaré-Mirim, Henrique
Caldeira Salgado (2008-2012), foi condenado em
Ação Civil Pública por Ato de improbidade
Administrativa dano aos cofres públicos em
convênios firmados entre a Prefeitura Municipal, a
Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia, para
concessão de empréstimos pessoais aos funcionários
municipais, com descontos na folha de pagamento.

Ao analisar a questão, o juiz entendeu a atitude do exprefeito em não repassar e atrasar os valores às
instituições financeiras afetou o equilíbrio orçamentário
municipal durante sua a gestão, fato que implica a falta
de disponibilidade financeira suficiente para cobertura
de compromissos da Fazenda a médio e longo prazo,
impactando sua gestão e as futuras, com aumento da
dívida do ente municipal.

O juiz João Aguiar dos Santos condenou o ex-prefeito
à perda da função pública; suspensão dos direitos
políticos por quatro anos e à proibição de contratar
com o poder público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de quatro
anos. Na sentença, o juiz considerou a repetição das
irregularidades e determinou o pagamento de multa
civil no valor de 70 vezes o valor da remuneração
recebida pelo gestor.

"No caso, a postura do então ex-prefeito contribuiu
para que a prefeitura de Pindaré Mirim perdesse
liquidez para cobertura de caixa face aos
compromissos assumidos, pois houve um aumento de
dívida pela falta de repasses aos bancos, que cedo ou
tarde, deverão ser pagos", declarou o juiz na sentença.

Conforme a denúncia do Ministério Público Estadual
(MPE), o Município de Pindaré Mirim firmou convênio
com a Caixa Econômica (04/2010) e com o Banco da
Amazônia (09/2006), mas os repasses começaram a
ser feitos em 2011, com atraso, embora fossem
descontados nos contracheques dos servidores.
Narra a denúncia que o gestor empregou temerário
método de gerenciamento de recursos de
responsabilidade do município, "com a omissão,
indevida e ilícita apropriação dos recursos privados".
Com isso, teria violado a Lei de Improbidade
Administrativa artigos 10 e 11, incisos I e II, da Lei nº
8.429/92 ).
O Banco da Amazônia informou, nos autos, que os
repasses de responsabilidade da prefeitura municipal
nos empréstimos consignados dos funcionários
deixaram de ser feitos no período de 2008-2012. Já a
Caixa Econômica informou que o convênio de
consignação foi regularizado no final do ano de 2012,
após alguns atrasos nos repasses.

O juiz concluiu que a conduta do gestor desobedeceu
ao artigo primeiro, parágrafo primeiro da Lei de
Responsabilidade Fiscal (nº 101/00) , que Estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, a Constituição
Federal e os princípios da administração pública.
"Embora ciente dos obstáculos e problemas, pouco se
importou em modificar a situação, incidindo na
aceitação indiferente dos riscos que ele mesmo criou e
dos danos ao patrimônio público por ele causados",
ressaltou o juiz nos autos.
A condenação não inclui o ressarcimento integral do
dano ao erário, pois, não fora comprovado nos autos
que o montante não repassado aos bancos foi
destinado em benefício do réu.
Site: https://www.netoweba.com.br/2021/07/ex-prefeitode-pindare-mirim-e.html

O ex-prefeito se manifestou no processo e afirmou não
ter cometido ato ilegal, tampouco dano ou prejuízos ao
erário, e pediu a improcedência da ação. No entanto,
não esclareceu a seu favor as repetidas
irregularidades.
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Ex-prefeito de Pindaré-Mirim é condenado
por irregularidades em convênios
Rogério Silva

RESPONSABILIDADE FISCAL

O ex-prefeito municipal de Pindaré-Mirim, Henrique
Caldeira Salgado (2008-2012), foi condenado em
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa por dano aos cofres públicos em
convênios firmados entre a Prefeitura Municipal, a
Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia, para
concessão de empréstimos pessoais aos funcionários
municipais, com descontos na folha de pagamento.

Ao analisar a questão, o juiz entendeu a atitude do exprefeito em não repassar e atrasar os valores às
instituições financeiras afetou o equilíbrio orçamentário
municipal durante sua a gestão, fato que implica a falta
de disponibilidade financeira suficiente para cobertura
de compromissos da Fazenda a médio e longo prazo,
impactando sua gestão e as futuras, com aumento da
dívida do ente municipal.

O juiz João Aguiar dos Santos condenou o ex-prefeito
à perda da função pública; suspensão dos direitos
políticos por quatro anos e à proibição de contratar
com o poder público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de quatro
anos. Na sentença, o juiz considerou a repetição das
irregularidades e determinou o pagamento de multa
civil no valor de 70 vezes o valor da remuneração
recebida pelo gestor.

"No caso, a postura do então ex-prefeito contribuiu
para que a prefeitura de Pindaré Mirim perdesse
liquidez para cobertura de caixa face aos
compromissos assumidos, pois houve um aumento de
dívida pela falta de repasses aos bancos, que cedo ou
tarde, deverão ser pagos", declarou o juiz na sentença.

Conforme a denúncia do Ministério Público Estadual
(MPE), o Município de Pindaré Mirim firmou convênio
com a Caixa Econômica (04/2010) e com o Banco da
Amazônia (09/2006), mas os repasses começaram a
ser feitos em 2011, com atraso, embora fossem
descontados nos contracheques dos servidores.
Narra a denúncia que o gestor empregou temerário
método de gerenciamento de recursos de
responsabilidade do município, "com a omissão,
indevida e ilícita apropriação dos recursos privados".
Com isso, teria violado a Lei de Improbidade
Administrativa artigos 10 e 11, incisos I e II, da Lei nº
8.429/92 ).
O Banco da Amazônia informou, nos autos, que os
repasses de responsabilidade da prefeitura municipal
nos empréstimos consignados dos funcionários
deixaram de ser feitos no período de 2008-2012. Já a
Caixa Econômica informou que o convênio de
consignação foi regularizado no final do ano de 2012,
após alguns atrasos nos repasses.

O juiz concluiu que a conduta do gestor desobedeceu
ao artigo primeiro, parágrafo primeiro da Lei de
Responsabilidade Fiscal (nº 101/00) , que Estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, a Constituição
Federal e os princípios da administração pública.
"Embora ciente dos obstáculos e problemas, pouco se
importou em modificar a situação, incidindo na
aceitação indiferente dos riscos que ele mesmo criou e
dos danos ao patrimônio público por ele causados",
ressaltou o juiz.
A condenação não inclui o ressarcimento integral do
dano ao erário, pois, não fora comprovado nos autos
que o montante não repassado aos bancos foi
destinado em benefício do réu.
Fonte: Assessoria de Comunicação da Corregedoria
Geral da Justiça
Site: https://www.blogdorogeriosilva.com.br/2021/07/exprefeito-de-pindare-mirim-e-condenado-porirregularidades-em-convenios/

O ex-prefeito se manifestou no processo e afirmou não
ter cometido ato ilegal, tampouco dano ou prejuízos ao
erário, e pediu a improcedência da ação. No entanto,
não esclareceu a seu favor as repetidas
irregularidades.
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As bomba começam a detonar em cima do
ex: prefeito nagib veja a baixo (Notícias)
Osvaldo Filho

PROCESSO Nº.0802851-86.2021.8.10.0034

Aberta vista dos autos ao Ministério Público
Estadual, apresentou manifestação em ID nº
47133213, pugnando

AUTOR: MUNICÍPIO DE CODÓ

pelo recebimento da peça inicial.

Advogados/Autoridades do(a) AUTOR: FRANCISCO
MENDES DE SOUSA - MA5970, DENYO DAERCIO
SANTANA DO

Decisão de ID nº 47795208 recebeu a petição inicial e
determinou, considerando que havia nos autos pleito

NASCIMENTO - MA15389

antecipatório, inclusive com pedido de bloqueio de
bens, ainda não apreciado, que fosse dada vista dos
autos ao

RÉU: FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA
Ministério Público para manifestação.
Advogado/Autoridade do(a) REU: CLELIO GUERRA
ALVARES JUNIOR - MA11.104-A

Instado, o Parquet limitou-se a afirmar que já havia
apresentado manifestação no feito (ID nº 48963787).

DECISÃO
É o breve relatório.
Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade Administrativa promovida pelo
MUNICÍPIO DE CODÓ
em desfavor de FRANCISCO NAGIB BUZAR DE
OLIVEIRA, devidamente qualificado e representado,
em virtude do
requerido ter supostamente praticado atos ímprobos
quando Prefeito deste Município de Codó, os quais
teriam se

Passo à fundamentação.
É cediço que a busca e apreensão consiste no
assenhoreamento de coisa ou pessoa a ser
encontrada, em razão
de pedido formulado por quem tenha interesse em ter
materialmente a coisa ou estar com a pessoa sob sua
companhia e
guarda.

verificado na medida em que deixou de cumprir com
obrigações legais básicas, como por exemplo, a de
prestar contas do
Convênio nº. 44/2017 - Referente a realização do
Carnaval 2017, sem ainda que permitisse qualquer
acesso aos

Compulsando os autos, vislumbra-se a necessidade
do Município em obter a prestação de contas referente
ao
Convênio nº 44/2017, período em que o requerido
exerceu o cargo de Prefeito. Por outro lado, o ato do
mesmo consistente

documentos referentes aos contratos de convênio
oriundos do mesmo, causando a inadimplência do
Município e

na falta desta providência ofende diversos princípios
norteadores da administração pública.

indicando possíveis graves danos ao erário, gerando
situação de Tomada de Contas Especial por parte do
Convenente.

Note-se que a ausência de prestação de contas
dificulta e muitas vezes impossibilita a constatação da
integral

Devidamente notificado, o requerido apresentou sua
manifestação, (Id. 46659514).

e correta aplicação dos recursos públicos nos fins a
que se destinam, fazendo nascer a legítima presunção
de que as
4
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a-baixo/

verbas não foram empregadas na execução do objeto
do convênio.
Em detida análise dos autos, não vislumbra-se
nenhuma justificativa para a não apresentação dos
documentos referentes a prestação de contas do
Convênio nº. 44/2017, pois se o mesmo encontra-se
regular deveria haver
provas de que os documentos reclamados foram
devidamente entregues ao órgão competente.
Assim sendo, imperioso se faz a apresentação integral
da documentação reclamada, a saber, cópia
autenticada para prestação de contas do Convênio nº.
44/2017 - Referente a realização do Carnaval 2017,
em posse do exgestor.
Quanto à medida cautelar de indisponibilidade dos
bens, embora esta encontre fundamento legal no
artigo 7º
da Lei nº. 8429/93[1], entendo, neste estágio,
insuficientes os elementos para sua decretação,
inclusive porque os débitos
que ora dão causa a presente ação de improbidade
podem e devem ser cobrados pela Procuradoria do
Município, eis que
a condenação prolatada pelo TCE/MA transitada em
julgado constitui um título executivo exigível, de modo
que, eventuais
bloqueios podem embaraçar a própria execução em si.
Decido.
Diante do acima exposto, defiro parcialmente a tutela
antecipada pretendida, para determinar que o
requerido proceda com a apresentação integral da
documentação reclamada, a saber, cópia autenticada
para prestação de
contas do Convênio nº. 44/2017 - Referente a
realização do Carnaval 2017, em posse do ex-gestor,
no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de busca e apreensão, a qual, diante
do descumprimento injustificado da presente medida,
resta desde já
Site: https://www.blogdomaozinha.com.br/as-bombacomecam-a-detonar-em-cima-do-ex-prefeito-nagib-veja-
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SÃO LUÍS - Inauguradas novas instalações
do escritório do Unicef
O Ministério Público do Maranhão entregou
oficialmente nesta quarta-feira, 21, as novas
instalações do escritório do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) em um espaço anexo ao
Centro Cultural do MPMA, na região central da capital.
A solenidade foi acompanhada por autoridades e
servidores das duas instituições.
Após a reforma e adequação, o novo espaço, com
área de 51,52 m², foi dividido em recepção, copa, sala
de reunião, sala de coordenação e três gabinetes.

que essa parceria se projetará para o futuro".
Na avaliação do procurador-geral de justiça, cuidar do
público infanto-juvenil é um marco da cidadania e
sinaliza o amadurecimento de uma sociedade. "Nós
temos que cuidar das crianças e adolescentes, e
vocês do Unicef fazem isso com muita expertise. O
Ministério Público só tem a ganhar com essa
parceria. Não podemos trabalhar sozinhos. Temos que
estar juntos com a sociedade", avaliou.
AUTORIDADES

A cerimônia teve, ainda, a assinatura do memorando
de entendimento entre o MPMA e o Unicef, com a
renovação de uma parceria firmada com objetivo de
estimular políticas públicas para crianças e
adolescentes vítimas de violência, exclusão e em
situação de vulnerabilidade social.
O documento prevê a união de esforços para ampla
cooperação técnico-institucional, o intercâmbio de
conhecimentos, informações, experiências e o
desenvolvimento de ações conjuntas entre as partes,
entre 2021 e 2024, com enfoque na promoção e
defesa dos direitos da criança e do adolescente.
A chefe do escritório do Unicef no Maranhão, Ofélia
Ferreira da Silva, saudou os presentes e agradeceu
todos que colaboram com o fortalecimento da parceria
entre as duas instituições. "Faremos novas alianças e
já temos iniciativas em progresso. É superimportante
poder contar com cada um dos servidores do
Ministério Público, promotores e procuradores de
justiça para que consigamos conquistar mais vitórias
em termos de indicadores sociais no Maranhão",
destacou.

Estiveram presentes as procuradoras de justiça
Themis Maria Pacheco de Carvalho (corregedorageral) e Regina Leite (subprocuradora-geral de justiça
para Assuntos Administrativos).
Também participaram da solenidade os promotores de
justiça Marco Aurélio Batista Barros (diretor da
Secretaria de Assuntos Institucionais, em execício),
Karla Adriana Vieira (diretora da Escola Superior), Ana
Luiza Almeida Ferro (promotora auxiliar da Escola
Superior), Elyjeane Alves Carvalho (promotora auxiliar
da Escola Superior), Carlos Henrique Brasil Teles de
Menezes e Danilo José de Castro Ferreira (Núcleo de
Assessoria Especial de Investigação).
Redação e fotos: Johelton Gomes (CCOM-MPMA)
https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticiasgerais/11/18123
Site: https://fmnativa.com.br/2021/07/22/sao-luisinauguradas-novas-instalacoes-do-escritorio-do-unicef/

Em seguida, o vice-presidente da Associação do
Ministério Público do Estado do Maranhão (Ampem),
Reinaldo Campos Castro Júnior, destacou que a
parceria institucional atende ao princípio constitucional
de proteção da criança. "A criança é prioridade, está
na lei, no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente),
na Constituição", enumerou.
Para o diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão
(Seplag), Carlos Henrique Vieira, a atuação do
Ministério Público e do Unicef se completam, pois os
objetivos das duas instituições são os mesmos. "A
inauguração desse escritório é a materialização de
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Lançada nova edição do Selo Unicef no
Maranhão; governador destina mais R$ 2
milhões para a iniciativa
Colocar os direitos de crianças e adolescentes no
centro da agenda dos municípios maranhenses. Com
esse objetivo foi lançada na tarde desta quarta-feira
(21), no Palácio dos Leões, em São Luís, a edição
2021-2024 do Selo Unicef no Maranhão. O ato de
lançamento foi uma ação articulada entre o Governo
do Estado do Maranhão, o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) e outros parceiros.
Durante a solenidade, prefeitos e prefeitas dos 56
municípios certificados na última edição do Selo Unicef
(2017-2020) receberam especial reconhecimento dos
parceiros do Selo Unicef no Maranhão.
O grande desafio nesta edição do Selo Unicef diz
respeito aos impactos da Covid-19 em populações
mais vulneráveis. De acordo com dados oficiais
publicados neste mês pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e pela Unicef, 23 milhões de crianças
não receberam as vacinas básicas por meio dos
serviços de vacinação de rotina em 2020 - o que
corresponde a 3,7 milhões a mais do que em 2019.
"O Selo é uma das estratégias mais importantes de
atenção e proteção à criança e ao adolescente do
Brasil. Na última edição foram certificados quase 2.000
municípios de 18 estados do Semiárido e da Amazônia
Legal. Na edição passada nós tivemos milhões de
crianças beneficiadas com o aumento da consulta prénatal, da cobertura vacinal, da inclusão escolar, do
processo participativo de adolescentes em atividades
no seu município. Nessa edição o grande desafio é
saber como nós recuperamos o bem-estar de crianças
e adolescentes que foram afetadas pela pandemia da
Covid-19. A parceria com o Governo do Estado pode
fortalecer tremendamente nossa capacidade de afetar
positivamente a vida dessas crianças no Maranhão",
avalia a chefe do escritório do Unicef no Maranhão,
Ofélia Silva.

Com o anúncio, o Governo do Estado quadruplica o
investimento no Selo Unicef, já que em julho do ano
passado o governador Flávio Dino sancionou lei
autorizando investimento de R$ 500.000,00 em
parceria com o Unicef em prol de crianças e
adolescentes do Maranhão.
"É uma articulação do Governo do Estado com as
prefeituras, que no ciclo anterior resultou no fato do
Maranhão ter um dos melhores desempenhos do
Brasil, o melhor da Amazônia. Isso faz com que nós
tenhamos muita motivação em acreditar que esses
investimentos realizados pelo Estado e pelos
municípios vão continuar a produzir efeitos, e, por
essa razão, nesse novo ciclo do Selo Unicef nós
estamos ampliando o apoio a essa instituição
internacional que era da ordem de R$ 500 mil para
mais de R$ 2 milhões, a fim de que o Unicef tenha no
nosso estado os mecanismos, instrumentos, a
capacidade de apoiar mais fortemente as ações dos
municípios, a fim de que tenhamos maior engajamento
e grande sucesso", declarou o governador.
Qualidade da gestão dedicada à infância e à
adolescência
Para o secretário de Estado de Políticas Públicas
(SEEPP) e articulador estadual do Selo Unicef, Marcos
Pacheco, o Selo atesta a qualidade das gestões
municipais na aplicação de políticas para as crianças e
adolescentes.
"O Selo é uma certificação da qualidade da gestão
municipal voltada para as crianças e adolescentes.
Todos sabemos que o Unicef é uma entidade
internacional. O Selo ofertado atesta que aquele
município de fato é um município que tem uma
preocupação muito grande com as suas crianças",
informou.

Mais R$ 2 milhões para a iniciativa
Durante o lançamento desta nova edição do Selo
Unicef no Maranhão, o governador Flávio Dino
anunciou a destinação de mais R$ 2 milhões em
recursos estaduais, para que o escritório da instituição
impulsione ainda mais a iniciativa no Maranhão.

O prefeito da cidade de Paulino Neves, Raimundo de
Oliveira Filho, popularmente conhecido como
Raimundo Lidio, foi um dos 56 gestores certificados na
edição passada do Selo Unicef no Maranhão. Ele
comemorou a certificação, que representa a elevação
da qualidade da educação, saúde e proteção de
7
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crianças e adolescentes do município.
"A gente se sente muito feliz. Fomos certificados por
duas vezes e isso nos dá uma responsabilidade muito
grande em continuar melhorando a qualidade de vida
da infância na nossa cidade. A nossa gestão tem esse
compromisso de dar continuidade à adesão ao Selo",
frisou o prefeito Raimundo Lidio.
Sobre o Selo
No Maranhão, a implementação do Selo Unicef
acontece há 16 anos. O Selo é uma iniciativa para
estimular e reconhecer avanços na promoção,
realização e garantia dos direitos de crianças e
adolescentes nos municípios. Na adesão à estratégia,
a gestão municipal assume o compromisso de manter
a agenda de suas políticas públicas pela infância e
adolescência como prioridade, ao longo de 4 anos de
atividades. A metodologia inclui o monitoramento de
indicadores sociais e a implementação de ações que
ajudem os municípios a cumprirem a Convenção sobre
os Direitos da Criança que, no Brasil, é refletida no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Até o dia 8 de agosto deste ano, todos os municípios
maranhenses estão aptos à adesão - exceto a capital,
São Luís. A adesão pode ser feita no site da iniciativa
( www.selounicef.org.br ).
A iniciativa é encorajada por meio dos compromissos
firmados pelo Unicef com o Governo do Estado do
Maranhão, Instituto Formação, Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) e Ministério Público do Estado do
Maranhão (MPMA). Além dessas instituições, são
parceiros na garantia dos direitos de crianças e
adolescentes a Defensoria Pública do Estado do
Maranhão (DPE-MA), a Federação dos Municípios do
Estado do Maranhão (Famem) e o Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e Adolescente do Maranhão
(CEDCA).
Ao todo, 209 municípios maranhenses fizeram adesão
à edição anterior e, ao final, 56 municípios
maranhenses foram certificados.
Site: https://omaranhense.com/lancada-nova-edicao-doselo-unicef-no-maranhao-governador-destina-mais-r-2milhoes-para-a-iniciativa/
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Ex-prefeito de Pindaré-Mirim é condenado
por irregularidades em convênios
O ex-prefeito municipal de Pindaré-Mirim, Henrique
Caldeira Salgado (2008-2012), foi condenado em
Ação Civil Pública por Ato de improbidade
Administrativa dano aos cofres públicos em
convênios firmados entre a Prefeitura Municipal, a
Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia, para
concessão de empréstimos pessoais aos funcionários
municipais, com descontos na folha de pagamento.

Ao analisar a questão, o juiz entendeu a atitude do exprefeito em não repassar e atrasar os valores às
instituições financeiras afetou o equilíbrio orçamentário
municipal durante sua a gestão, fato que implica a falta
de disponibilidade financeira suficiente para cobertura
de compromissos da Fazenda a médio e longo prazo,
impactando sua gestão e as futuras, com aumento da
dívida do ente municipal.

O juiz João Aguiar dos Santos condenou o ex-prefeito
à perda da função pública; suspensão dos direitos
políticos por quatro anos e à proibição de contratar
com o poder público ou de receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de quatro
anos. Na sentença, o juiz considerou a repetição das
irregularidades e determinou o pagamento de multa
civil no valor de 70 vezes o valor da remuneração
recebida pelo gestor.

"No caso, a postura do então ex-prefeito contribuiu
para que a prefeitura de Pindaré Mirim perdesse
liquidez para cobertura de caixa face aos
compromissos assumidos, pois houve um aumento de
dívida pela falta de repasses aos bancos, que cedo ou
tarde, deverão ser pagos", declarou o juiz na sentença.

Conforme a denúncia do Ministério Público Estadual
(MPE), o Município de Pindaré Mirim firmou convênio
com a Caixa Econômica (04/2010) e com o Banco da
Amazônia (09/2006), mas os repasses começaram a
ser feitos em 2011, com atraso, embora fossem
descontados nos contracheques dos servidores.
Narra a denúncia que o gestor empregou temerário
método de gerenciamento de recursos de
responsabilidade do município, "com a omissão,
indevida e ilícita apropriação dos recursos privados".
Com isso, teria violado a Lei de Improbidade
Administrativa artigos 10 e 11, incisos I e II, da Lei nº
8.429/92 ).
O Banco da Amazônia informou, nos autos, que os
repasses de responsabilidade da prefeitura municipal
nos empréstimos consignados dos funcionários
deixaram de ser feitos no período de 2008-2012. Já a
Caixa Econômica informou que o convênio de
consignação foi regularizado no final do ano de 2012,
após alguns atrasos nos repasses.

O juiz concluiu que a conduta do gestor desobedeceu
ao artigo primeiro, parágrafo primeiro da Lei de
Responsabilidade Fiscal (nº 101/00), que Estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, a Constituição
Federal e os princípios da administração pública.
"Embora ciente dos obstáculos e problemas, pouco se
importou em modificar a situação, incidindo na
aceitação indiferente dos riscos que ele mesmo criou e
dos danos ao patrimônio público por ele causados",
ressaltou o juiz nos autos.
A condenação não inclui o ressarcimento integral do
dano ao erário, pois, não fora comprovado nos autos
que o montante não repassado aos bancos foi
destinado em benefício do réu.
Site: https://omaranhense.com/ex-prefeito-de-pindaremirim-e-condenado-por-irregularidades-em-convenios/

O ex-prefeito se manifestou no processo e afirmou não
ter cometido ato ilegal, tampouco dano ou prejuízos ao
erário, e pediu a improcedência da ação. No entanto,
não esclareceu a seu favor as repetidas
irregularidades.
RESPONSABILIDADE FISCAL
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Justiça do Maranhão condena Jaile Lopes,
presidente do Simprosemma de Barra do
Corda a devolver R$ 259 mil aos cofres
públicos
A decisão foi publicada na tarde desta quarta-feira, 21
de julho, após ação do Ministério Público do
Maranhão. Na sentença condenatória, Queiroga Filho
disse está convencido do crime praticado por Jaile
Lopes.
O Ministério Público do Maranhão através da 1ª
Promotoria de Justiça em Barra do Corda na pessoa
do promotor Guaracy Martins Figueredo, denunciou
em maio de 2019 no Poder Judiciário então vereador e
professor Jaile Antonio Lopes dos Santos, acusando-o
da prática ilegal de acúmulos de cargos.
De acordo com informações levadas ao Ministério
Público, Jaile foi denunciado por exercer três
matrículas, sendo, duas na rede estadual de professor
III e outra na rede municipal no cargo de professor do
6° ao 9° ano, ocupando também, o cargo de
presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
educação básica local- SIMPROESEMMA.
Diante de tais fatos, o Ministério Público convocou à
época Jaile Lopes para prestar esclarecimentos,
oportunidade em que o mesmo confirmou os fatos
narrados na denúncia que chegou ao promotor de
justiça, reconhecendo possuir todas as matrículas
mencionadas.
Segundo o promotor Guaracy Figueredo, Jaile Lopes
tentava obscurecer a existência do acúmulo ilegal.
"Equivocadamente tenta obscurecer a existência de
acúmulo ilegal, ao afirmar em sua defesa que se
encontra de licença sem vencimentos no município,
entretanto anexou às folhas 25, tão somente o
requerimento datado em janeiro de 2019, solicitando
seu afastamento", disse o promotor.
Ainda segundo o Ministério Público, Jaile Lopes
obteve vantagem ilícita ao receber remuneração como
professor do município de Barra do Corda no valor de
R$ 2.592,81 até fevereiro de 2019, totalizando 42
meses recebendo salários, chegando ao montante de
R$ 108.898,02.

O promotor disse ainda no pedido, que além do
montante que Jaile Lopes recebeu em 42 meses no
cargo de professor do município, o mesmo recebeu no
contracheque de vereador referente ao seu salário de
R$ 8.000,00 em um total de 28 meses desde sua
posse em 1° de janeiro de 2017, totalizam R$
224.200,00.
Guaracy disse na época em que protocolou a
denúncia, que os danos causados por Jaile Lopes são
de natureza contínua. " Neste passo, os danos
causados pelo Réu são de natureza contínua pois não
busca em nenhum momento a desincompatibilização
dos cargos" , afirma o promotor.
No dia 4 de maio de 2021, o juiz Queiroga Filho
aceitou a denúncia contra Jaile Lopes proposta pelo
Ministério Público.
Nesta terça-feira, 20 de julho de 2021, ao analisar o
mérito da denúncia, o juiz Queiroga Filho da primeira
Vara da Comarca de Barra do Corda disse está
convencido de que Jaile Lopes praticou o crime de
acúmulo ilegal de cargos na administração pública.
"Ainda que tenha ocorrido a unificação das matrículas
dos dois cargos de professor estadual 20 (vinte) horas
para 40 (quarenta) horas (ID 26284032 - Documento
Diverso (DESPACHO professores unificados dos
autos nº. 0808187-63.2019.8.10.0027), o autor/réu
JAILE ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS acumulava
esse cargo de professor com o de professor do
Município de Barra do Corda(MA) de 20 (vinte) horas.
Ou seja, o autor/réu JAILE ANTÔNIO LOPES DOS
SANTOS acumulava 03 (três) cargos, sendo 02 (dois)
de professor - um de 40 (quarenta) horas e outro de 20
(vinte) horas - com o mandato eletivo de Vereador.
Portanto, não vinga a tese de que a Constituição
Federal autoriza a tríplice acumulação, pois o que se
aponta na Carta Maior é ou o acúmulo de 02 (dois)
cargos de professor ou o acúmulo de um cargo desse
com o mandato eletivo de Vereador, neste último caso
com direito de exercê-los caso haja compatibilidade de
horários. Ademais disso, percebe-se ainda que o
1
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cargo de professor estadual, unificado para 40
(quarenta) horas, em tese, não permite
compatibilidade de horários com o cargo de Vereador,
ainda mais por que o autor/réu JAILE ANTÔNIO
LOPES DOS SANTOS não comprovou em que
período desempenhava a carga horária", disse o juiz
Queiroga Filho.
Queiroga Filho diz ainda em sua sentença
condenatória que a intenção de Jaile Lopes foi em se
manter em todos os cargos a qualquer custo, mesmo
sabendo que a Constituição o proibia. "Sua omissão
portanto aponta que sua intenção era, sim, de manterse, a todo custo, no acúmulo ilegal de 03 (três) cargos,
repita-se, 02 (dois) de professor e 01 (um) mandato de
Vereador, situação essa que não é prevista pela
Constituição Federal" , disparou o juiz Queiroga Filho.
O juiz diz que não há dúvidas quanto a conduta
delituosa de Jaile Lopes. "Dúvidas não há que a
conduta do autor/réu JAILE ANTÔNIO LOPES DOS
SANTOS é ímproba por violar princípio da
administração pública, consistente na
inacumulabilidade de cargos públicos, cujo dolo é
comprovado após a notificação para o exercício do
direito de opção. Dizer que não houve ato doloso de
improbidade administrativa, na espécie, é o mesmo
que fazer tábula rasa ao princípio da legalidade e da
inacumulabilidade de cargos públicos estampados na
Constituição Federal (art. 37, XVI, a c/c art. 38, III),
sendo, quiçá, um salvo conduto aos que se encontram
na mesma situação jurídica" , disse o juiz Queiroga
Filho.
E continuou sua sentença dizendo: " Portanto, estou
convencido de que havia acumulação ilegal de cargos
públicos, andando bem a edilidade mirim ao
determinar, após não ter sido exercido o direito de
opção dos cargos, pela demissão do autor/réu JAILE
ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS", disse o
magistrado.
E concluiu a sentença condenado Jaile Lopes a
devolver aos cofres públicos quase R$ 260 mil. Além
disso, suspendeu seus direitos políticos pelo prazo de
três anos. Proíbe ele de contratar com o poder público
e determinou o bloqueio de todos os bens de Jaile
Lopes no valor total de R$ 259 mil.
Site: http://diegoemir.com/2021/07/justica-do-maranhaocondena-jaile-lopes-presidente-do-simprosemma-debarra-do-corda-a-devolver-r-259-mil-aos-cofres-publicos/
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Famem participa do lançamento do selo
Unicef 2021
genivaldo abreu

(CEDCA).

Representando a Federação dos Municípios do Estado
do Maranhão (Famem), o prefeito de São Bernardo e
secretário-geral da entidade, João Igor (PDT)
participou, nesta quarta-feira (21), do evento de
lançamento do Selo UNICEF, que aconteceu de forma
presencial no Salão de Atos do Palácio dos Leões e
também com transmissão ao vivo no canal do Governo
do Estado, no YouTube. O evento é uma ação
articulada entre o Governo do Estado do Maranhão, o
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e
parceiros, entre eles, a Famem.

Selo Unicef

O Selo UNICEF é uma iniciativa que visa, por meio de
ações articuladas e intersetoriais, colocar os direitos
de crianças e adolescentes no centro da agenda
municipal. Os gestores(as) municipais têm até o dia 8
de agosto para fazerem adesão à iniciativa Selo
UNICEF. Todos os municípios maranhenses estão
aptos à adesão - exceto a capital, São Luís.
João Igor destacou a importância do Selo Unicef para
os municípios e, principalmente, para a população. O
prefeito também lembrou do papel da entidade
municipalista na adesão dos municípios à certificação.
"Os municípios que aderem ao Selo Unicef têm metas
a serem cumpridas em deiversas áreas, como Saúde,
Educação e Assistência Social, o que
automaticamente melhora a qualidade de vida dos
munícipes. E a Famem tem estimulado e presta
assessoria a todos os municípios para que estes
venham a aderir a essa importante certificação",
ressaltou.
Durante a solenidade, prefeitos e prefeitas dos 56
municípios certificados na última edição do Selo Unicef
(2017-2020) receberam especial reconhecimento dos
parceiros do Selo Unicef no Maranhão.
Participaram da cerimônia de lançamento o
governador Flávio Dino; a chefe do escritório do
UNICEF no Maranhão, Ofélia Silva; representantes do
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA),
do Ministério Público do Estado do Maranhão
(MPMA), Defensoria Pública do Estado do Maranhão
(DPE/MA), da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão (Alema), e do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e Adolescente do Maranhão

O grande desafio nesta edição do Selo Unicef diz
respeito aos impactos da Covid-19 em populações
mais vulneráveis. De acordo com dados oficiais
publicados neste mês pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e pela Unicef, 23 milhões de crianças
não receberam as vacinas básicas por meio dos
serviços de vacinação de rotina em 2020 - o que
corresponde a 3,7 milhões a mais do que em 2019.
"O Selo é uma das estratégias mais importantes de
atenção e proteção à criança e ao adolescente do
Brasil. Na última edição foram certificados quase 2.000
municípios de 18 estados do Semiárido e da Amazônia
Legal. Na edição passada nós tivemos milhões de
crianças beneficiadas com o aumento da consulta prénatal, da cobertura vacinal, da inclusão escolar, do
processo participativo de adolescentes em atividades
no seu município. Nessa edição o grande desafio é
saber como nós recuperamos o bem-estar de crianças
e adolescentes que foram afetadas pela pandemia da
Covid-19. A parceria com o Governo do Estado pode
fortalecer tremendamente nossa capacidade de afetar
positivamente a vida dessas crianças no Maranhão",
avalia a chefe do escritório do Unicef no Maranhão,
Ofélia Silva.
Mais R$ 2 milhões para a iniciativa
Durante o lançamento desta nova edição do Selo
Unicef no Maranhão, o governador Flávio Dino
anunciou a destinação de mais R$ 2 milhões em
recursos estaduais, para que o escritório da instituição
impulsione ainda mais a iniciativa no Maranhão.
Com o anúncio, o Governo do Estado quadruplica o
investimento no Selo Unicef, já que em julho do ano
passado o governador Flávio Dino sancionou lei
autorizando investimento de R$ 500.000,00 em
parceria com o Unicef em prol de crianças e
adolescentes do Maranhão.
"É uma articulação do Governo do Estado com as
prefeituras, que no ciclo anterior resultou no fato do
Maranhão ter um dos melhores desempenhos do
Brasil, o melhor da Amazônia. Isso faz com que nós
tenhamos muita motivação em acreditar que esses
3
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investimentos realizados pelo Estado e pelos
municípios vão continuar a produzir efeitos, e, por
essa razão, nesse novo ciclo do Selo Unicef nós
estamos ampliando o apoio a essa instituição
internacional que era da ordem de R$ 500 mil para
mais de R$ 2 milhões, a fim de que o Unicef tenha no
nosso estado os mecanismos, instrumentos, a
capacidade de apoiar mais fortemente as ações dos
municípios, a fim de que tenhamos maior engajamento
e grande sucesso", declarou o governador.
Para o secretário de Estado de Políticas Públicas
(SEEPP) e articulador estadual do Selo Unicef, Marcos
Pacheco, o Selo atesta a qualidade das gestões
municipais na aplicação de políticas para as crianças e
adolescentes.
"O Selo é uma certificação da qualidade da gestão
municipal voltada para as crianças e adolescentes.
Todos sabemos que o Unicef é uma entidade
internacional. O Selo ofertado atesta que aquele
município de fato é um município que tem uma
preocupação muito grande com as suas crianças",
informou.
O prefeito da cidade de Paulino Neves, Raimundo
Lidio, foi um dos 56 gestores certificados na edição
passada do Selo Unicef no Maranhão. Ele
comemorou a certificação, que representa a elevação
da qualidade da educação, saúde e proteção de
crianças e adolescentes do município.
"A gente se sente muito feliz. Fomos certificados por
duas vezes e isso nos dá uma responsabilidade muito
grande em continuar melhorando a qualidade de vida
da infância na nossa cidade. A nossa gestão tem esse
compromisso de dar continuidade à adesão ao Selo",
frisou o prefeito Raimundo Lidio.
Postado por genivaldo abreu às
Enviar por e-mail Postar no blog! Compartilhar no
Twitter Compartilhar no Facebook Compartilhar com o
Pinterest
Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)
abreu.genivaldo@live.com
Tecnologia do Blogger .
Site: http://www.genivaldoabreu.com.br/2021/07/famemparticipa-do-lancamento-do-selo.html
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Famem apoia seminário de qualificação de
gestores contra corrupção
genivaldo abreu

Assinar: Postar comentários (Atom)
A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
(Famem) está convocando os prefeitos maranhenses
a proceder com a aderir ao Programa Nacional de
Prevenção a Corrupção. O programa é uma iniciativa
do Tribunal de Contas da União em parceria com as
Cortes de Contas estaduais com objetivo de promover
a efetiva participação dos gestores estaduais e
municipais nas ações de prevenção à corrupção. As
inscrições tiveram início nesta quara-feira, 21 de julho,
e se estenderão até 2 de agosto. Nesta data haverá o
lançamento do site para acompanhamento da
sociedade e apresentação do módulo plano de ação e
esclarecimentos sobre a etapa de homologação de
resultados.

abreu.genivaldo@live.com
Tecnologia do Blogger .
Site: http://www.genivaldoabreu.com.br/2021/07/famemapoia-seminario-de-qualificacao.html

"É muito importante esse programa com o
desenvolvimento de ações que previnam a corrupção
e repasse de informações sobre gestão fiscal,
transparência , prestação de contas dos recursos
empregados em políticas públicas", comentou o
presidente da Famem, Erlanio Xavier.
Como parte do cronograma de execução do programa,
nesta quinta-feira (22) acontece no formato virtual o
Seminário Maranhense de Prevenção a Corrupção,
realizado pelo Tribunal de Contas da União, Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão e Secretaria de
Estado de Articulação Política, Secap. O seminário,
que acontecerá virtualmente entre as 9 e 11 horas; é
destinado a gestores municipais e do estado. Para
participar do evento online, é necessário a inscrição
prévia no link: https://bit.ly/3ihuJXA .
Participarão do evento representantes do TCU e TCEMA, da coordenação do CAOP da Probidade
do Ministério Público do Estado do Maranhão e da
rede de Controle da Gestão Pública do Maranhão, e a
Secretária de Estado de Transparência e Controle,
Lílian Régia Gonçalves Guimarães.
Postado por genivaldo abreu às
Enviar por e-mail Postar no blog! Compartilhar no
Twitter Compartilhar no Facebook Compartilhar com o
Pinterest
Postagem mais recente Postagem mais antiga Página
inicial
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Nova edição do Selo Unicef é lançado no
Maranhão
O Governo do Estado lançou no Palácio dos Leões,
em São Luís, a edição 2021-2024 do Selo Unicef no
Maranhão.
O grande desafio nesta edição do Selo Unicef diz
respeito aos impactos da Covid-19 em populações
mais vulneráveis. Colocar os direitos de crianças e
adolescentes no centro da agenda dos municípios
maranhenses.
De acordo com dados oficiais publicados neste mês
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela
Unicef, 23 milhões de crianças não receberam as
vacinas básicas por meio dos serviços de vacinação
de rotina em 2020 - o que corresponde a 3,7 milhões a
mais do que em 2019.
"Nessa edição o grande desafio é saber como nós
recuperamos o bem-estar de crianças e adolescentes
que foram afetadas pela pandemia da Covid-19. A
parceria com o Governo do Estado pode fortalecer
tremendamente nossa capacidade de afetar
positivamente a vida dessas crianças no Maranhão",
avalia a chefe do escritório do Unicef no Maranhão,
Ofélia Silva.
Site: http://www.suacidade.com/noticias/cidades/novaedicao-do-selo-unicef-e-lancado-no-maranhao
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Lançada nova edição do Selo Unicef; Flávio
Dino destina mais R$ 2 milhões para
impulsionar a iniciativa
Colocar os direitos de crianças e adolescentes no
centro da agenda dos municípios maranhenses. Com
esse objetivo foi lançada na tarde desta quarta-feira
(21). no Palácio dos Leões. em São Luís, a edição
2021-2024 do Selo Unicef no Maranhão. O ato de
lançamento foi uma ação articulada entre o Governo
do Estado do Maranhão, o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) e outros parceiros.
Durante a solenidade, prefeitos e prefeitas dos 56
municípios certificados na última edição do Selo Unicef
(201 7-2020) receberam especial reconhecimento dos
parceiros do Selo Unicef no Maranhão.
O grande desafio nesta edição do Selo Unicef diz
respeito aos impactos da Covid-19 em populações
mais vulneráveis De acordo com dados oficiais
publicados neste mês pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) e pela Unicef, 23 milhões de crianças
não receberam as vacinas básicas por meio dos
serviços de vacinação de rotina em 2020 - o que
corresponde a 3.7 milhões a mais do que em 2019.
"O Selo é uma das estratégias mais importantes de
atenção e proteção á criança e ao adolescente do
Brasil. Na última edição foram certificados quase 2.000
municípios de 18 estados do Semiárido e da Amazônia
Legal. Na edição passada nós tivemos milhões de
crianças beneficiadas com o aumento da consulta prénatal. da cobertura vacinai, da inclusão escolar, do
processo participativo de adolescentes em atividades
no seu município. Nessa edição o grande desafio é
saber como nós recuperamos o bem-estar de crianças
e adolescentes que foram afetadas pela pandemia da
Covid-19. A parceria com o Governo do Estado pode
fortalecer tremendamente nossa capacidade de afetar
positivamente a vida dessas crianças no Maranhão",
avalia a chefe do escritório do Unicef no Maranhão,
Ofélia Silva.
Mais R$ 2 milhões para a iniciativa - Durante o
lançamento desta nova edição do Selo Unicef no
Maranhão, o governador Flávio Dino anunciou a
destinação de mais RS 2 milhões em recursos
estaduais, para que o escritório da instituição
impulsione ainda mais a iniciativa no Maranhão.

Com o anúncio, o Governo do Estado quadruplica o
investimento no Selo Unicef. já que em Julho do ano
passado o governador Flávio Dino sancionou lei
autorizando investimento de RS 500.000.00 em
parceria com o Unicef em prol de crianças e
adolescentes do Maranhão.
"É uma articulação do Governo do Estado com as
prefeituras, que no cielo anterior resultou no fato do
Maranhão ter um dos melhores desempenhos do
Brasil, o melhor da Amazônia. Isso faz com que nós
tenhamos muita motivação em acreditar que esses
investimentos realizados pelo Estado e pelos
municípios vão continuar a produzir efeitos, e, por
essa razão, nesse novo Selo Unicef nós estamos
ampliando o apoio a essa instituição internacional que
era da ordem de RS 500 mil para mais de RS 2
milhões, a fim de que o Unicef tenha no nosso estado
os mecanismos. instrumentos, a capacidade de apoiar
mais fortemente as ações dos municípios, a fim de que
tenhamos maior engajamento e grande sucesso",
declarou o governador Qualidade da gestão dedicada
à infância e à adolescência Para o secretário de
Estado de Políticas Públicas (SEEPP) e articulador
estadual do Selo Unicef. Marcos Pacheco, o Selo
atesta a qualidade das gestões municipais na
aplicação de políticas para as crianças e adolescentes.
"O Selo é uma certificação da qualidade da gestão
municipal voltada para as crianças e adolescentes.
Todos sabemos que o Unicef é uma entidade
internacional. O Selo ofertado atesta que aquele
município de fato é um município que tem uma
preocupação muito grande com as suas crianças",
informou.
O prefeito da cidade de Paulino Neves. Raimundo de
Oliveira Filho, popularmente conhecido como
Raimundo Lidio, foi um dos 56 gestores certificados na
edição passada do Selo Unicef no Maranhão. Ele
comemorou a certificação, que representa a elevação
da qualidade da educação. saúde e proteção de
crianças e adolescentes do município.
"A gente se sente muito feliz. Fomos certificados por
duas vezes e isso nos dá uma responsabilidade muito
grande em continuar melhorando a qualidade de vida
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da infância na nossa cidade. A nossa gestão tem esse
compromisso de dar continuidade à adesão ao Selo",
frisou o prefeito Raimundo Lidio.
Sobre o Selo No Maranhão, a implementação do Selo
Unicef acontece há 16 anos. O Selo é uma iniciativa
para estimular e reconhecer avanços na promoção,
realização e garantia dos direitos de crianças e
adolescentes nos municípios Na adesão à estratégia,
a gestão municipal assume o compromisso de manter
a agenda de suas políticas públicas pela infância e
adolescência como prioridade, ao longo de 4 anos de
atividades. A metodologia inclui o monitoramento de
indicadores sociais e a implementação de ações que
ajudem os municípios a cumprirem a Convenção sobre
os Direitos da Criança que. no Brasil, é refletida no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Até o dia 8 de agosto deste ano. todos os municípios
maranhenses estão aptos à adesão - exceto a capital.
São Luís. A adesão pode ser feita no site da iniciativa
(www. selounicef.org.br).
A iniciativa é encorajada por meio dos compromissos
firmados pelo Unicef com o Governo do Estado do
Maranhão. Instituto Formação. Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) e Ministério Público do Estado do
Maranhão (MPMA). Além dessas instituições, são
parceiros na garantia dos direitos de crianças e
adolescentes a Defensoria Pública do Estado do
Maranhão (DPE-MA). a Federação dos Municípios do
Estado do Maranhão (Famem) e o Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e Adolescente do Maranhão
(CEDCA).
Ao todo. 209 municípios maranhenses fizeram adesão
a edição anterior e. ao final. 56 municípios
maranhenses foram certificados
Site: https://issuu.pdfdownloader.com/print.php?documentId=210722013211eae5131adcc83b8e05cf52e999bb8f6e&count=8
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