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MPMA e Polícia Civil discutem parceria
institucional

 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Ter, 27 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centro de Apoio Operacional do Tribunal do Júri,
debateu, na manhã de sexta-feira,  23, com
representantes da Polícia Civil, termos de uma
cooperação interinstitucional em desenvolvimento.

Na ocasião, a Superintendência de Homicídios e
Proteção à Vida apresentou um plano de ação, que
envolve as duas instituições, para ampliar a elucidação
e redução dos índices de crimes no Estado.

Discutiu-se também o protocolo de procedimentos na
investigação de crimes contra a vida, além de parceria
na formação de agentes da segurança pública.

Segundo o coordenador do CAOp Tribunal do Júri,
Sandro Lobato, o principal objetivo da reunião foi
buscar uma maior integração com a Polícia Civil,
especif icamente entre a Superintendência de
Homicídios e Proteção à Vida e o MPMA. "Nossa
intenção é coletar as sugestões e verificar as
dificuldades das duas instituições para que possamos
propor melhorias na estrutura da investigação de
crimes dolosos contra a vida", afirmou.

"A ideia deste alinhamento entre Polícia Civil e MPMA
é levar ganhos à sociedade", ratificou o promotor de
justiça.

Para o superintendente da Polícia Civil, Lúcio Rogério
Reis, a parceria é de suma importância para a
população.

"O fortalecimento deste vínculo institucional traz
grandes benefícios para a sociedade, que podem ser
observados na prática, no início do processo de
investigação até culminar com o julgamento pela
justiça", informou.

Também estiveram presentes na reunião os delegados
George Marques, do Departamento de Homicídios da
Capital, e o diretor da Academia de Polícia do Estado
do Maranhão, Cristiano Moreira Fontenele. Do MPMA
participaram os promotores de justiça Frank Teles de
Araújo, Luciano Henrique Sousa Benigno, Fabio
Henrique Meireles Mendes, Carlos Henrique
Rodrigues Vieira, Fernando Berniz Aragão e Joaquim
Ribeiro de Sousa Júnior.

O pleito do CAOp Tribunal do Júri deve ser

encaminhado agora, por seu coordenador, à
Secretar ia de Assuntos Inst i tucionais, órgão
encarregado de assessorar o procuradorgeral de
justiça na elaboração de termo de cooperação técnica,
em nome do Ministério Público do Maranhão, com
instituições externas. (André Soares / CCOM-MPMA)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/333/202

10727.pdf
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Governador Flávio Dino recebe entidades
empresariais para tratar de projeto de

integridade
 

O MARANHENSE / 	SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Ter, 27 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em encontro nesta segunda-feira (26) no Palácio dos
Leões ,  o  governador  F láv io  D ino  recebeu
representantes de entidades empresariais para tratar
sobre integridade e transparência em licitações,
compras e outros processos. A categoria apresentou
ao governador as diretrizes do Projeto Ética e
Integridade Empresarial na Prevenção da Corrupção.
O projeto já é executado na gestão pública e será
implantado também na gestão privada.

"A parceria poder público e empresariado é muito
importante e só há ganhos dos dois lados. A empresa
que tiver com o programa implantado só tem a ganhar,
assim como o poder público, no momento da licitação.
Começamos a fomentar junto às empresas e fazer um
trabalho realmente conjunto. O programa de
integridade trabalha a prevenção à corrupção. Já
temos o programa de integridade na área pública e
nos trouxeram agora, projeto voltado para a área
empresarial", explica a secretária de Estado de
Transparência e Controle (STC), Lílian Guimarães.

O projeto se justifica pela Lei nº 12.846/2013 - Lei
Anticorrupção, em vigor desde 29 de janeiro de 2014.
A norma prevê responsabilização administrativa e civil
de pessoas jurídicas, pela prática de atos ilícitos
contra a administração pública. Surgiu para as
empresas bras i le i ras o  dever  de implantar
mecanismos e procedimentos internos de integridade,
aud i t o r i a  e  de  i ncen t i vo  a  denúnc ias  de
irregularidades. Além destes, a lei prevê a aplicação
efetiva de códigos de ética e de conduta.

"Encontro muito oportuno, em que o governador
entendeu esse programa de ética e integridade
empresarial. Vamos evoluir nos apoios, pois, o
Governo do Estado, que se faz presente por meio da
EMAP, contr ibui  ainda com a Secretár ia de
Transparência e Controle. Vamos trabalhar as
empresas fornecedoras do serviço público sobre como
fazer esse processo de forma íntegra. E para tanto,
precisamos chegar aos municípios e o faremos com os
apoios", avaliou o presidente do Conselho Deliberativo
do Sebrae e do Sistema Faema/Senar, Raimundo
Coelho de Sousa.

"Trouxemos ao governador Flávio Dino um projeto de

lei para que tenhamos transparência e integridade.
Isso que queremos que as empresas tenham na hora
de comprar, principalmente com os municípios. Com
este projeto, poderemos fazer isso em âmbito geral,
em todo o Maranhão", frisou o procurador-geral de
Justiça do Estado do Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy
Nicolau. O projeto Ética e Integridade Empresarial na
Prevenção da Corrupção pretende implementar ações
para incentivar as empresas maranhenses a
implantarem ou aperfeiçoarem seus programas de
integridade.

Os objetivos são de prevenção da corrupção;
valorização de condutas éticas nas relações com o
poder público, com o setor privado e até como os
clientes em geral; permitir a construção de um
ambiente empresarial saudável; valorizar a livre
concorrência, inclusive com ganho de eficiência e de
credibilidade; incentivar uma competição corporativa
mais justa; e reduzir riscos das empresas sofrerem
sanções pelo poder público por descumprimento de
normas.

A proposta foi entregue ao Governo e está em análise,
para verif icar como se dará a aplicação nos
municípios. Lançado dia 24 de junho, o projeto tem
entre os objetivos a alteração legislativa, a fim de que
se preveja prazo às empresas, a partir da assinatura
do contrato respectivo com o Governo, para
implantação de programas de integridade. O público-
alvo são empresários, agentes responsáveis por
compras públicas e pela execução de contratos e
público em geral. As minutas serão encaminhadas a
prefeitos e vereadores.

Participaram ainda da reunião, o promotor de Justiça
da Tr igésima Quarta Promotor ia de Just iça
Especializada e gestor do Projeto Ética e Integridade
Empresarial, Marco Aurélio Batista Barros; a chefe da
Controladoria Geral da União no Maranhão, Leylane
Maria da Silva; e o diretor-presidente da Empresa
Maranhense de Administração Portuária (EMAP), Ted
Lago.

Site: https://omaranhense.com/governador-flavio-dino-

recebe-entidades-empresariais-para-tratar-de-projeto-de-

integridade/
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Pescadores de Codó proibidos de ter acesso a
riacho estão dispostos a procurar ajuda do

Ministério Público
 

BLOG DO ACÉLIO / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Ter, 27 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Acélio Trindade

Na manhã de ontem, 26, estive com um grupo de
pescadores da Colônia Z-37 reclamando de que estão
sendo impedidos há cerca de 2 anos de pescarem no
riacho que passa por dentro de uma fazendo que
c h a m a  d e  A R A D O ,  h o j e ,  s e g u n d o
disseram, pertencente ao grupo agroindustrial Rocha.

O novo dono do povoado alega que os pescadores
dão prejuízo matando o gado da fazenda, mas eles
sustentam que nunca mataram boi de ninguém, que
podem ser , e até desejam isso, fiscalizados enquanto
estiverem pescando para provarem sua verdadeira
intenção.

Os prejudicados cobram uma atitude do presidente da
Colônia Z-37 e mostraram-se dispostos a procurar a
ajuda do Minsitério Público por meio da Promotoria do
Meio Ambiente pois sabem que não podem ser
privados de usar um bem público que é a água dos
riachos.

Site: https://www.blogdoacelio.com.br/pescadores-de-

codo-proibidos-de-ter-acesso-a-riacho-estao-dispostos-

a-procurar-ajuda-do-ministerio-publico/
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Presa oitava envolvida no assassinato das
adolescentes que cavaram a própria cova no

Maranhão
 

BLOG DO ALPANIR MESQUITA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Ter, 27 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Alpanir Mesquita

A jovem Karina Ellen do Carmo Sousa foi presa
suspei ta de part ic ipação na morte de duas
adolescentes que foram obrigadas a cavar a cova
onde foram enterradas em Timon, no Maranhão. A
prisão ocorreu na sexta-feira (23), no bairro Dirceu, em
Teresina, mas só foi divulgada nesta segunda-feira
(26) pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil de Timon, as vítimas
Joyce Ellen, 15 anos, e Maria Eduarda, 17 anos, foram
torturadas, mortas e os corpos enterrados após serem
sentenciadas de morte em um tribunal do crime ,
realizado por uma facção criminosa ( relembre ).

Segundo o delegado Antônio Valente, da Delegacia de
Homicídios de Timon, a jovem presa aparece no vídeo
em que as vítimas aparecem cavando as próprias
covas, antes de serem mortas.

Dez pessoas foram indiciadas pelas mortes das
adolescentes. Antes, seis mulheres e uma travesti já
tinham sido presas por participação nos crimes. Dois
suspeitos seguem foragidos: Johnny Willer Rodrigues
de Souza, um dos líderes de organização criminosa,
que reside em São Luís, e Antônio de Deus Pereira,
líder da organização no Piauí.

Do G1 MA.

Postado por Alpanir Mesquita às
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Urgente! Homem é executado a tiros no Bairro
Trizidela em Vargem Grande

Chefe do Comando Vermelho na Baixada Maranhense
morre em confronto com policiais militares

Feminicídio é registrado na zona rural de Nina
Rodrigues

Festejo de São Raimundo Nonato dos Mulundus está
confirmado para 2021 em Vargem Grande

PM de Vargem Grande prende envolvido em
assassinato no Bairro Trizidela

Guarda Municipal de Vargem Grande presta
esclarecimentos sobre vídeo divulgado nas redes
sociais

VEJA O VÍDEO! Motociclista morre após colisão
frontal na MA-020 em Coroatá

Decreto determina retorno das aulas presenciais e
flexibiliza funcionamento de bares e restaurantes em
Vargem Grande

Secretário de Educação fala sobre o retorno das aulas
presenciais em Vargem Grande

Idosa que sofria maus-tratos do sobrinho é resgatada
no Bairro de Fátima

Militar flagra esposa com amante e mata os dois em
São Luís

Sociedade doente! Homens e mulheres comemoraram
assassinato de garota em São Luís

Presidente Vargas chora a perda da acadêmica de
Direito Larissa Costa

Corpo de sobrinha-neta de Sarney é sepultado em
São Luís

Governo do Estado anuncia concurso com mil vagas
para a Saúde

Professor é encontrado morto amarrado em árvore no
interior do Maranhão
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Comandante da Guarda Municipal de Vargem Grande
é assassinado

Polícia Militar de Vargem Grande prende irmãos Mini
Hulk e Baratinha por tráfico de drogas

Após vídeo viralizar, Tenente da PM ajuda a realizar
sonho de vendedor de picolé em estudar para se
tornar policial

Câmera de segurança mostra o momento em que a
maranhense Braieny Alves foi assassinada em
Florianópolis

Tema Simples. Tecnologia do Blogger .

Site:

https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/07/presa-

oitava-envolvida-no-assassinato.html
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POR INDÍCIOS DE
SUPERFATURAMENTO, JUSTIÇA

SUSPENDE LICITAÇÃO EM PINDARÉ-
MIRIM

 

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Ter, 27 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Leandro de Sá

Menu

O juiz da Comarca de Pindaré Mirim, Thadeu de Melo
Alves, suspendeu a licitação de gêneros alimentícios
que seria realizada pela Prefeitura da cidade por
suspeita de superfaturamento. A decisão acolheu o
pedido liminar da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público Estadual.

O Parquet argumentou que a ACP foi fundamentada
em informações do Ministério Público de Contas do
TCE, nas quais apontam irregularidades no Edital de
Pregão Eletrônico SRP nº 003/2021 - CPL, que tem
como objeto o fornecimento de alimento para atender
as necessidades da Prefeitura de Pindaré-mirim, no
exercício de 2021.

A licitação foi alvo de análise do MPC, que apurou
preços com superfaturamento. Os valores estão acima
dos encontrados no mercado local, uma vez que os
produtos serão adquiridos em grande quantidade. O
preço indicado nos itens: 2 - açúcar, pelo valor de R$
5,23 por 1kg; 4 - arroz tipo I, pelo valor de R$ 7,13 por
1kg; 13 - café tipo torrado, pelo valor de R$ 7,12 por
250g.

Com base nessas informações, o Ministério Público
apontou uma aparente ausência de cotação prévia de
preços para que a Prefeitura pudesse tomar como
embasamento para constar no edital de licitação,
ge rando  va lo res  ma i s  van ta j osos  pa ra  a
Administração. "Não está de acordo nem com as
regras de boa administração, nem com os padrões
éticos exigidos pela administração pública" , frisou o
MP. O órgão ministerial pediu a imediata suspensão
do certame licitatório SRP nº 003/2021, sob pena de
multa diária.

Para o juiz Thadeu Alves, existem sérios indícios de
sobrepreço no valor estimado máximo no Edital do
Pregão Eletrônico - SRP nº 003/2021 - CPL, que
podem causar prejuízos enormes ao erário público.

" Assim, entendo estar presente a relevância das
alegações, uma vez que foram juntados aos autos
documentos que evidenciam a suspeita de sobrepreço
na licitação. O perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo também está fartamente demonstrado,
pois caso se aguarde o desfecho da presente ação, os
produtos de gêneros alimentícios serão adquiridos
com sobrepreço, o que tem o condão de acarretar
prejuízos irreparáveis ao erário público, situação que
afronta diretamente a Constituição Federal e a Lei nº
8.666/93 ", ressaltou o magistrado.

Em caso descumprimento da medida judicial, a
Prefeitura terá que pagar multa diária de R$ 2 mil, até
o limite de R$ 60 mil.

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
d i r e i t os  r ese rvados  ® .  |  Thema  de  B log
Respons i vo  po r :  Jocean  Mar t i ns
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Governador recebe representantes da gestão
pública e do setor privado para tratar de

projeto de integridade
 

JORNAL PEQUENO / SÃO LUÍS / MA - POLÍTICA - pág.: 03. Ter, 27 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Em encontro nessa segunda-feira (26) no Palácio dos
Leões ,  o  governador  F láv io  D ino  recebeu
representantes de instituições públicas e da classe
empresar ia l  para t ratar  sobre integr idade e
transparência em licitações, compras e outros
processos. Na ocasião, foram apresentadas ao
governadoras diretrizes do Projeto Ética e Integridade
Empresarial na Prevenção da Corrupção.

"A parceria poder público e empresariado é muito
importante e só há ganhos dos dois lados. A empresa
que tiver com o programa implantado só tem a ganhar,
assim como o poder público, no momento da licitação,
por exemplo. Começamos a fomentar junto às
empresas e fazer um trabalho realmente conjunto. O
programa de integridade trabalha a prevenção à
corrupção. Já encaminhamos uma minuta do
programa de integridade para implantação no
Executivo e nos trouxeram agora, projeto voltado para
a área empresarial", explica a secretária de Estado de
Transparência e Controle (STC), Lílian Guimarães.

O projeto se justifica pela Lei n° 12.846/2013 - Lei
Anticonrupção, em vigor desde 29 de janeiro de 2014.
A norma prevê responsabilização administrativa e civil
de pessoas jurídicas, pela pratica de atos ilícitos
contra a administração pública.

Surgiu para as empresas brasileiras o dever de
implantar mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e de incentivo a denúncias de
irregularidades. Além destes, a lei prevê a aplicação
efetiva de códigos de ética e de conduta. ''Vamos
trabalhar com as empresas fornecedoras do serviço
público sobre como fazer esse processo de forma
íntegra. E para tanto, precisamos chegar aos
municípios e o faremos com os apoios", avaliou o
presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e do
Sistema Faema/Senar, Raimundo Coelho de Sousa.
"Trouxemos ao governador Flávio Dino um projeto de
lei para que tenhamos transparência e integridade.
Isso que queremos

3ue as empresas tenham na hora e comprar, principal
mente com os municípios", frisou o procurador-geral
de Justiça do Estado do Maranhão, Eduardo Jorge
Hiluy Nicolau em referência ao projeto Ética e

Integridade Empresarial na Prevenção da Corrupção.

Os objetivos são de prevenção da corrupção;
valorização de condutas éticas nas relações com o
poder público, com o setor privado e até como os
clientes em geral; permitira construção de um
ambiente empresarial saudável; valorizar a livre
concorrência, inclusive com ganho de eficiência e de
credibilidade; incentivar uma competição corporativa
mais justa; e reduzir riscos das empresas sofrerem
sanções pelo poder público por descumprimento de
normas.

A proposta foi entregue ao Governo e está em análise,
para verificar como se dara a aplicação no estado.
Lançado dia 24 de junho, o projeto tem entre os
objetivos a alteração legislativa, a fim de que se
preveja prazo às empresas, a partir da assinatura do
contrato respectivo com o Governo, para implantação
de programas de integridade.

O público-alvo são empresários, agentes responsáveis
por compras públicas e pela execução de contratos e
público em geral. As minutas serão encaminhadas a
prefeitos e vereadores. Participaram ainda da reunião,
o promotor de Justiça  da Trigésima Quarta
Promotoria de Justiça Especializada e gestor do
Projeto Ética e Integridade Empresarial, Marco Aurélio
Batista Barros; a chefe da Controlado ria Geral da
União no Maranhão, Leylane Maria da Silva; e o
diretor-presidente da Empresa Maranhense de
Administração Portuária (Emap), Ted Lago.
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Ministério Público e Polícia Civil discutem
parceria institucional
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Ludwig Almeida

Inscreva-se em nosso canal

O Ministério Público do Maranhão, por meio do
Centro de Apoio Operacional do Tribunal do Júri,
debateu, na última sexta-feira, 23, com representantes
da Polícia Civi l ,  termos de uma cooperação
interinst i tucional em desenvolvimento.

Na ocasião, a Superintendência de Homicídios e
Proteção à Vida apresentou um plano de ação, que
envolve as duas instituições, para ampliar a elucidação
e redução dos índices de crimes no Estado.

Discutiu-se também o protocolo de procedimentos na
investigação de crimes contra a vida, além de parceria
na formação de agentes da segurança pública.

Segundo o coordenador do CAOp Tribunal do Júri,
Sandro Lobato, o principal objetivo da reunião foi
buscar uma maior integração com a Polícia Civil,
especif icamente entre a Superintendência de
Homicídios e Proteção à Vida e o MPMA. "Nossa
intenção é coletar as sugestões e verificar as
dificuldades das duas instituições para que possamos
propor melhorias na estrutura da investigação de
crimes dolosos contra a vida", afirmou.

"A ideia deste alinhamento entre Polícia Civil e MPMA
é levar ganhos à sociedade", ratificou o promotor de
justiça.

Para o superintendente da Polícia Civil, Lúcio Rogério
Reis, a parceria é de suma importância para a
população.  "O for ta lec imento deste vínculo
institucional traz grandes benefícios para a sociedade,
que podem ser observados na prática, no início do
processo de investigação até culminar com o
julgamento pela justiça", informou.

Também estiveram presentes na reunião os delegados
George Marques, do Departamento de Homicídios da
Capital, e o diretor da Academia de Polícia do Estado
do Maranhão, Cristiano Moreira Fontenele. Do MPMA
participaram os promotores de justiça Frank Teles de
Araújo, Luciano Henrique Sousa Benigno, Fabio
Henrique Meireles Mendes, Carlos Henrique
Rodrigues Vieira, Fernando Berniz Aragão e Joaquim
Ribeiro de Sousa Júnior.

O pleito do CAOp Tribunal do Júri deve ser
encaminhado agora, por seu coordenador, à
Secretar ia de Assuntos Inst i tucionais, órgão
encarregado de assessorar o procurador-geral de
justiça na elaboração de termo de cooperação técnica,
em nome do Ministério Público do Maranhão, com
instituições externas. As informações são do MPMA.

Por Ludwig Almeida às

Tags: #Cidade , #Justiça , #Maranhão , #MP , #Polícia
, #São Luís
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Presidente nacional do PDT admite: Weverton não é
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candidato 'do coração' de Dino

Após reunião, Lupi admite: Weverton Rocha não é
candidato 'do coração' de Flávio Dino O presidente
nacional do PDT confirmou ontem, 20, mesm...

Polícia Federal deflagra Operação Animus Fraudandi

Os trabalhos realizados são resultantes de uma união
de esforços denominada Estratégia Integrada de
Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Eme...

Ao lado de Carlos Brandão, deputado Gil Cutrim prega
união

Bandão e Gil Cutrim ao lado de várias alas políticas
pregam união em torno de projeto único para o
Maranhão Durante uma solenidade em Anajat...

Passagem de Dirceu pelo Maranhão não impactou a
corrida sucessória

José Dirceu: curtiu suas férias nos Lençóis e foi
embora sem se envolver na disputa no estado Foto:
Sérgio Lima/Poder360 Muito barulho e nen...

Nova estrada entre Santo Amaro e Primeira Cruz será
entregue em novembro

Obras da estrada de Cassó foram iniciadas nesta
segunda-feira (19) com visita técnica do secretário de
Turismo do Maranhão, Catulé Júnior, a...

Criado por © MillerDesign |

Site: https://www.blogdoludwig.com/2021/07/ministerio-

publico-e-policia-civil.html
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Justiça condena ex-vereador que acumulava
quatro cargos públicos

 

EXTRA / SÃO LUÍS / MA - POLITICA - pág.: 03. Ter, 27 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O ex-vereador de Barra do Corda, Jaile Antonio,
conhecido como "Professor Jaile", foi condenado pela
Justiça por acumular três cargos de professor e ainda
manter o cargo de vereador, em 2019. Cabe recurso
da decisão.

Segundo o Ministério Público, na época, Jaile tinha
dois cargos de professor na Secretaria Estadual de
Educação, um cargo de professor de 6º ao 9º ano na
Secretaria Municipal de Educação de Barra do Corda,
além de exercer o mandato de vereador.

De todos os cargos, apenas na Secretaria Municipal
Jaile tinha tirado licença sem remuneração. No
entanto, para o MP, o acúmulo de cargos é ilegal.

"Diante do acúmulo ilegal de 4 cargos/funções, o
requerido [Jaile] vem obtendo vantagem ilícita ao
receber remuneração como professor do Município de
Barra do Corda, no valor de R$ 2.592,81 totalizando,
até o ajuizado da ação - 15/05/2019 - R$ 108.898,02,
além do subsídio de Vereador no valor de R$ 8 mil, o
que totaliza um prejuízo ao erário de R$ 322.898,02",
afirmou o MP no pedido de condenação à Justiça.

Na análise do processo, o juiz Antônio Elias de
Queiroga Filho afirmou que havia acumulação ilegal de
cargos públicos e que Jaile se omitiu de sair de alguns
dos cargos.

"Sua omissão, portanto, aponta que sua intenção era,
sim, de manter-se, a todo custo, no acúmulo ilegal de
3 cargos, 2 de professor e 1 mandato de Vereador,
situação essa que não é prevista pela Constituição
Federal", declarou.

Com isso,  Ja i le  fo i  condenado a ressarc i r
integralmente todo o valor que recebia como professor
municipal e pagar uma multa civil no valor de R$
259.281,00. O réu também teve suspenso os direitos
políticos e foi proibido de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais por
três anos. Procurado, o ex-vereador Jaile Antonio não
se manifestou.
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Instalada sala de depoimento especial para
crianças e adolescentes em Açailândia
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Após procedimento do Ministério Público do
Maranhão, por meio do titular da 2ª Promotoria de
Justiça Cível de Açailândia, com atribuição na Infância
e Juventude, Tiago Quintanilha Nogueira, foi instalado
no Fórum da Comarca de Açailândia uma sala de
depoimento especial para crianças e adolescentes
vítimas ou testemunhas de violência.

A sala está apta para uso. Um curso sobre depoimento
especial para as servidoras do setor psicossocial
(psicóloga e assistente social) está agendado para o
próximo mês de setembro, conforme ofício enviado ao
promotor de justiça Tiago Quintanilha Nogueira pelo
juiz Frederico Feitosa de Oliveira, diretor do Fórum de
Açailândia.

De acordo com o promotor de justiça, a Lei Federal
nº 13.431/2017 alterou a dinâmica da forma de
colheita da prova testemunhal junto a crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, por
reconhecer que estes não podem sofrer a denominada
"vitimização secundária" ou "revitimização", decorrente
de entraves ou fal ta de prof issional ismo no
atendimento prestado por órgãos de proteção.
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Juiz suspende licitação por suspeita de
superfaturamento
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O juiz da Comarca de Pindaré Mirim, Thadeu de Melo
Alves, suspendeu a licitação de gêneros alimentícios
que seria realizada pela Prefeitura da cidade por
suspeita de superfaturamento. A decisão acolheu o
pedido liminar da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público Estadual.

O Parquet argumentou que a ACP foi fundamentada
em informações do Ministério Público de Contas do
TCE, nas quais apontam irregularidades no Edital de
Pregão Eletrônico SRP nº 003/2021 - CPL, que tem
como objeto o fornecimento de alimento para atender
as necessidades da Prefeitura de Pindaré-mirim, no
exercício de 2021.

A licitação foi alvo de análise do MPC, que apurou
preços com superfaturamento. Os valores estão acima
dos encontrados no mercado local, uma vez que os
produtos serão adquiridos em grande quantidade. O
preço indicado nos itens: 2 - açúcar, pelo valor de R$
5,23 por 1kg; 4 - arroz tipo I, pelo valor de R$ 7,13 por
1kg; 13 - café tipo torrado, pelo valor de R$ 7,12 por
250g.

Combase nessas informações, o Ministério Público
apontou uma aparente ausência de cotação prévia de
preços para que a Prefeitura pudesse tomar como
embasamento para constar no edital de licitação,
ge rando  va lo res  ma i s  van ta j osos  pa ra  a
Administração. "Não está de acordo nem com as
regras de boa administração, nem com os padrões
éticos exigidos pela administração pública", frisou o
MP. O órgão ministerial pediu a imediata suspensão
do certame licitatório SRP nº 003/2021, sob pena de
multa diária.

Para o juiz Thadeu Alves, existem sérios indícios de
sobrepreço no valor estimado máximo no Edital do
Pregão Eletrônico - SRP nº 003/2021 - CPL, que
podem causar prejuízos enormes ao erário público.

"Assim, entendo estar presente a relevância das
alegações, uma vez que foram juntados aos autos
documentos que evidenciam a suspeita de sobrepreço
na licitação. O perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo também está fartamente demonstrado,
pois caso se aguarde o desfecho da presente ação, os
produtos de gêneros alimentícios serão adquiridos
com sobrepreço, o que tem o condão de acarretar
prejuízos irreparáveis ao erário público, situação que

afronta diretamente a Constituição Federal e a Lei nº
8.666/93", ressaltou o magistrado.

Em caso descumprimento da medida judicial, a
Prefeitura terá que pagar multa diária de R$ 2 mil, até
o limite de R$ 60 mil.
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PGJ quer que cargos na PGM de Arame
sejam declarados inconstitucionais

 

BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Ter, 27 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Adin), ajuizada nesta segunda-feira, 26, o procurador-
geral de justiça, Eduardo Nicolau, requer que sejam
declarados inconstitucionais os cargos em comissão
relativos à Procuradoria do Município de Arame,
criados pela Lei Municipal 249/2013.

A ação pede também que seja fixada a interpretação
de que o procurador-geral e o procurador-adjunto
devem ser escolhidos entre os procuradores jurídicos
do município aprovados em concurso público.

A Adin foi ajuizada após representação da Promotoria
de Justiça de Arame. No âmbito do Ministério
Público, é o procurador-geral de justiça quem possui
legitimidade para propor esse tipo de ação.

Para o procurador-geral de justiça, as expressões
assessor jurídico, auditor-geral, auditor-geral adjunto,
assessor administrativo e assessor de contabilidade,
inseridas na Lei 249/2013, devem ser declaradas
inconstitucionais por ofenderem as Constituições
Estadual e Federal.

NATUREZA TÉCNICA

Na fundamentação da Adin, o Ministério Público
argumenta que os cargos de assessor jurídico, auditor-
geral, auditor-geral adjunto, assessor administrativo e
a s s e s s o r  d e  c o n t a b i l i d a d e  t ê m  n a t u r e z a
"eminentemente técnica e independem de estrita
relação de confiança com a autoridade responsável
pela escolha dos seus ocupantes (exigível para os
cargos em comissão). Dessa forma, no entendimento
do MP, tais cargos deveriam ser preenchidos por
servidores efetivos, aprovados em concurso público.

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

O u t r o  i t e m  i n s e r i d o  n a  A ç ã o  D i r e t a  d e
Inconstitucionalidade considera que as expressões de
procurador-geral e procurador-adjunto do município
devem ser interpretadas conforme a Constituição do
Estado do Maranhão. Em seu artigo 103, a carta
estadual dispõe que o procurador-geral do estado é de
livre nomeação do governador, "dentre membros
integrantes da carreira de procurador do estado do
Maranhão, de notório saber jurídico e reputação
ilibada, com, no mínimo, trinta anos de idade".

Nesse sentido, a ADI considera que os cargos de
procurador-geral e procurador-adjunto do município de
Arame podem ser comissionados, porém os seus
ocupantes devem ser, necessariamente, procuradores
do município, ou seja, não se pode nomear para o
preenchimento dos referidos cargos pessoas
estranhas ao quadro da Procuradoria Geral do
Município.

Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .

Site: https://www.netoferreira.com.br/poder/2021/07/pgj-

quer-que-cargos-na-pgm-de-arame-sejam-declarados-

inconstitucionais/
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MP requer inconstitucionalidade de cargos
em comissão na Procuradoria de Município

do Maranhão
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John Cutrim

Por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Adin), ajuizada nesta segunda-feira, 26, o procurador-
geral de justiça, Eduardo Nicolau, requer que sejam
declarados inconstitucionais os cargos em comissão
relativos à Procuradoria do Município de Arame,
criados pela Lei Municipal 249/2013.

A ação pede também que seja fixada a interpretação
de que o procurador-geral e o procurador-adjunto
devem ser escolhidos entre os procuradores jurídicos
do município aprovados em concurso público.

A Adin foi ajuizada após representação da Promotoria
de Justiça de Arame. No âmbito do Ministério
Público, é o procurador-geral de justiça quem possui
legitimidade para propor esse tipo de ação.

Para o procurador-geral de justiça, as expressões
assessor jurídico, auditor-geral, auditor-geral adjunto,
assessor administrativo e assessor de contabilidade,
inseridas na Lei 249/2013, devem ser declaradas
inconstitucionais por ofenderem as Constituições
Estadual e Federal.

NATUREZA TÉCNICA

Na fundamentação da Adin, o Ministério Público
argumenta que os cargos de assessor jurídico, auditor-
geral, auditor-geral adjunto, assessor administrativo e
a s s e s s o r  d e  c o n t a b i l i d a d e  t ê m  n a t u r e z a
"eminentemente técnica e independem de estrita
relação de confiança com a autoridade responsável
pela escolha dos seus ocupantes (exigível para os
cargos em comissão). Dessa forma, no entendimento
do MP, tais cargos deveriam ser preenchidos por
servidores efetivos, aprovados em concurso público.

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

O u t r o  i t e m  i n s e r i d o  n a  A ç ã o  D i r e t a  d e
Inconstitucionalidade considera que as expressões de
procurador-geral e procurador-adjunto do município
devem ser interpretadas conforme a Constituição do
Estado do Maranhão. Em seu artigo 103, a carta
estadual dispõe que o procurador-geral do estado é de

livre nomeação do governador, "dentre membros
integrantes da carreira de procurador do estado do
Maranhão, de notório saber jurídico e reputação
ilibada, com, no mínimo, trinta anos de idade".

Nesse sentido, a Adin considera que os cargos de
procurador-geral e procurador-adjunto do município de
Arame podem ser comissionados, porém os seus
ocupantes devem ser, necessariamente, procuradores
do município, ou seja, não se pode nomear para o
preenchimento dos referidos cargos pessoas
estranhas ao quadro da Procuradoria Geral do
Município.

Site: https://johncutrim.com.br/mpma-requer-

inconstitucionalidade-de-cargos-em-comissao-na-

procuradoria-de-arame/
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Rombo deixado por Luciano Leitoa começa
a ter efeito catastrófico na Prefeitura de

Timon
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Blog Do ribinha

Em 2019, em publicação no facebook, esse jornalista
já anunciava a herança maldita deixada pelo ex-gestor
para as futuras. ( Clique e Veja o vídeo).

Por Wanessa Gommes, Portal GP1.

O Ministério Público do Estado do Maranhão
ingressou com ação c iv i l  de  improbidade
administrativa pedindo a condenação da prefeita
Dinair Veloso e do ex-prefeito Luciano Leitoa ,
acusados de ilegalidades e irregularidades nos
contratos firmados entre a Prefeitura de Timon e a
Cooperativa Maranhense do Trabalho (Coopmar).

Na mesma ação foram denunciados Raimundo Alves
Lima, ex-secretário municipal de Administração;
Márcio de Souza Sá, ex-secretário municipal de
Saúde; Saney Santos Sampaio, ex-secretário
municipal de Desenvolvimento Social; Aristotelles
Teixeira Mesquita, ex-presidente do Fundo Municipal
de Assistencia Social (FMAS); Alexandre Luz Sousa e
João Caldeira Neto, ex-superintendentes de Limpeza
Pública e Urbanização de Timon; João Batista
Medeiros Muniz, presidente da Coopmar; Suely
Oliveira de Miranda Rocha e Zorbba Baependi da
Rocha Igreja, ex-pregoeira e ex-coordenador de
Controle de Licitações, respectivamente.

A ação aponta prejuízo ao erário no valor de R$
102.265.410,95 (cento e dois milhões, duzentos e
sessenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e
noventa e cinco centavos).

Segundo a petição inicial,  a Cooperativa foi
contratada, em 2014, através de l icitação na
modalidade pregão presencial, para realizar serviços
de manutenção, apoio administrativo, limpeza e
conservação,  e outros serv iços em caráter
complementar para atender as demandas da
Prefeitura Municipal de Timon.

Relatórios técnicos constataram que a Coopmar não
possuía os requisitos necessários para ser classificada
como cooperativa de trabalho e funcionava, na prática,
como uma empresa privada.

Segundo o MP, a contratação foi efetuada mediante a
montagem de l ic i tação,  a lém de prát ica de
subdimensionamento de valor a ser pago por
profissional com a intenção de afastar os interessados
e direcionar o objeto da contratação.

Visando burlar a obrigatoriedade do concurso público
e, ao contrário do que ocorre com a terceirização sob
a forma de empreitada de serviço, o contrato com a
prefeitura t inha requisitos de subordinação e
pessoalidade, próprios de uma relação de emprego,
não podendo ser admitida no serviço público, nos
moldes do art. 37 da Constituição Federal.

"Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da
prática dos atos de improbidade imputados ao
secretários municipais de Timon, ora demandados,
que assinaram os contratos com a empresa vencedora
do certame - COOPMAR, ao prefeito municipal, vez
que os atos administrativos praticados ocorreram por
sua delegação, a quem cabia a vigília direta, bem
como ao coordenador geral de licitações e à pregoeira
que homologaram e adjudicaram o procedimento
licitatório", diz trecho da petição inicial.

O MP pede a indisponibil idade dos bens dos
demandados, solidariamente, no valor de R$
102.265.410,95 (cento e dois milhões, duzentos e
sessenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e
noventa e cinco centavos) e a condenação nas
sanções prev is tas  na Le i  de Improbidade
Administrativa, no caso, o ressarcimento integral do
dano, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos, multa civil e a proibição de contratar com o
Poder Público.

A ação foi ajuizada no dia 12 de abril e aguarda
recebimento pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de
Timon.

Outro lado

Procurada pelo GP1 , a assessoria de comunicação da
Prefeitura de Timon não se manifestou sobre a ação.
Tentamos contato com a própria prefeita Dinair Veloso
e também com o ex-prefeito Luciano Leitoa, mas
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ambos os telefones estavam desligados. Os demais
denunciados não foram localizados.

Site: https://www.vejatimon.com/geral/rombo-deixado-

por-luciano-leitoa-comeca-a-ter-efeito-catastrofico-na-

prefeitura-de-timon/
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Rombo deixado por Luciano Leitoa começa
a ter efeito catastrófico na Prefeitura de

Timon
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Blog Do ribinha

Em 2019, em publicação no facebook, esse jornalista
já anunciava a herança maldita deixada pelo ex-gestor
para as futuras. ( Clique e Veja o vídeo).

Por Wanessa Gommes, Portal GP1.

O Ministério Público do Estado do Maranhão
ingressou com ação c iv i l  de  improbidade
administrativa pedindo a condenação da prefeita
Dinair Veloso e do ex-prefeito Luciano Leitoa ,
acusados de ilegalidades e irregularidades nos
contratos firmados entre a Prefeitura de Timon e a
Cooperativa Maranhense do Trabalho (Coopmar).

Na mesma ação foram denunciados Raimundo Alves
Lima, ex-secretário municipal de Administração;
Márcio de Souza Sá, ex-secretário municipal de
Saúde; Saney Santos Sampaio, ex-secretário
municipal de Desenvolvimento Social; Aristotelles
Teixeira Mesquita, ex-presidente do Fundo Municipal
de Assistencia Social (FMAS); Alexandre Luz Sousa e
João Caldeira Neto, ex-superintendentes de Limpeza
Pública e Urbanização de Timon; João Batista
Medeiros Muniz, presidente da Coopmar; Suely
Oliveira de Miranda Rocha e Zorbba Baependi da
Rocha Igreja, ex-pregoeira e ex-coordenador de
Controle de Licitações, respectivamente.

A ação aponta prejuízo ao erário no valor de R$
102.265.410,95 (cento e dois milhões, duzentos e
sessenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e
noventa e cinco centavos).

Segundo a petição inicial,  a Cooperativa foi
contratada, em 2014, através de l icitação na
modalidade pregão presencial, para realizar serviços
de manutenção, apoio administrativo, limpeza e
conservação,  e outros serv iços em caráter
complementar para atender as demandas da
Prefeitura Municipal de Timon.

Relatórios técnicos constataram que a Coopmar não
possuía os requisitos necessários para ser classificada
como cooperativa de trabalho e funcionava, na prática,
como uma empresa privada.

Segundo o MP, a contratação foi efetuada mediante a
montagem de l ic i tação,  a lém de prát ica de
subdimensionamento de valor a ser pago por
profissional com a intenção de afastar os interessados
e direcionar o objeto da contratação.

Visando burlar a obrigatoriedade do concurso público
e, ao contrário do que ocorre com a terceirização sob
a forma de empreitada de serviço, o contrato com a
prefeitura t inha requisitos de subordinação e
pessoalidade, próprios de uma relação de emprego,
não podendo ser admitida no serviço público, nos
moldes do art. 37 da Constituição Federal.

"Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da
prática dos atos de improbidade imputados ao
secretários municipais de Timon, ora demandados,
que assinaram os contratos com a empresa vencedora
do certame - COOPMAR, ao prefeito municipal, vez
que os atos administrativos praticados ocorreram por
sua delegação, a quem cabia a vigília direta, bem
como ao coordenador geral de licitações e à pregoeira
que homologaram e adjudicaram o procedimento
licitatório", diz trecho da petição inicial.

O MP pede a indisponibil idade dos bens dos
demandados, solidariamente, no valor de R$
102.265.410,95 (cento e dois milhões, duzentos e
sessenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e
noventa e cinco centavos) e a condenação nas
sanções prev is tas  na Le i  de Improbidade
Administrativa, no caso, o ressarcimento integral do
dano, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos, multa civil e a proibição de contratar com o
Poder Público.

A ação foi ajuizada no dia 12 de abril e aguarda
recebimento pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de
Timon.

Outro lado

Procurada pelo GP1 , a assessoria de comunicação da
Prefeitura de Timon não se manifestou sobre a ação.
Tentamos contato com a própria prefeita Dinair Veloso
e também com o ex-prefeito Luciano Leitoa, mas

5
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

ambos os telefones estavam desligados. Os demais
denunciados não foram localizados.

Site: https://www.vejatimon.com/geral/rombo-deixado-
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Pedido o bloqueio de R$ 102 milhões da
prefeita de Timon

 

PORTAL GP1 / TERESINA / PI - TIMON - MA. Ter, 27 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Estado do Maranhão
ingressou com ação c iv i l  de  improbidade
administrativa pedindo a condenação da prefeita
Dinair Veloso e do ex-prefeito Luciano Leitoa ,
acusados de ilegalidades e irregularidades nos
contratos firmados entre a Prefeitura de Timon e a
Cooperativa Maranhense do Trabalho (Coopmar).

Na mesma ação foram denunciados Raimundo Alves
Lima, ex-secretário municipal de Administração;
Márcio de Souza Sá, ex-secretário municipal de
Saúde; Saney Santos Sampaio, ex-secretário
municipal de Desenvolvimento Social; Aristotelles
Teixeira Mesquita, ex-presidente do Fundo Municipal
de Assistencia Social (FMAS); Alexandre Luz Sousa e
João Caldeira Neto, ex-superintendentes de Limpeza
Pública e Urbanização de Timon; João Batista
Medeiros Muniz, presidente da Coopmar; Suely
Oliveira de Miranda Rocha e Zorbba Baependi da
Rocha Igreja, ex-pregoeira e ex-coordenador de
Controle de Licitações, respectivamente.

A ação aponta prejuízo ao erário no valor de R$
102.265.410,95 (cento e dois milhões, duzentos e
sessenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e
noventa e cinco centavos).

Segundo a petição inicial,  a Cooperativa foi
contratada, em 2014, através de l icitação na
modalidade pregão presencial, para realizar serviços
de manutenção, apoio administrativo, limpeza e
conservação,  e outros serv iços em caráter
complementar para atender as demandas da
Prefeitura Municipal de Timon.

Relatórios técnicos constataram que a Coopmar não
possuía os requisitos necessários para ser classificada
como cooperativa de trabalho e funcionava, na prática,
como uma empresa privada.

Segundo o MP, a contratação foi efetuada mediante a
montagem de l ic i tação,  a lém de prát ica de
subdimensionamento de valor a ser pago por
profissional com a intenção de afastar os interessados
e direcionar o objeto da contratação.

Visando burlar a obrigatoriedade do concurso público
e, ao contrário do que ocorre com a terceirização sob
a forma de empreitada de serviço, o contrato com a
prefeitura t inha requisitos de subordinação e

pessoalidade, próprios de uma relação de emprego,
não podendo ser admitida no serviço público, nos
moldes do art. 37 da Constituição Federal.

"Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da
prática dos atos de improbidade imputados ao
secretários municipais de Timon, ora demandados,
que assinaram os contratos com a empresa vencedora
do certame - COOPMAR, ao prefeito municipal, vez
que os atos administrativos praticados ocorreram por
sua delegação, a quem cabia a vigília direta, bem
como ao coordenador geral de licitações e à pregoeira
que homologaram e adjudicaram o procedimento
licitatório", diz trecho da petição inicial.

O MP pede a indisponibil idade dos bens dos
demandados, solidariamente, no valor de R$
102.265.410,95 (cento e dois milhões, duzentos e
sessenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e
noventa e cinco centavos) e a condenação nas
sanções prev is tas  na Le i  de Improbidade
Administrativa, no caso, o ressarcimento integral do
dano, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos, multa civil e a proibição de contratar com o
Poder Público.

A ação foi ajuizada no dia 12 de abril e aguarda
recebimento pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de
Timon.

Outro lado

Procurada pelo GP1 , a assessoria de comunicação da
Prefeitura de Timon não se manifestou sobre a ação.
Tentamos contato com a própria prefeita Dinair Veloso
e também com o ex-prefeito Luciano Leitoa, mas
ambos os telefones estavam desligados. Os demais
denunciados não foram localizados.
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MP requer inconstitucionalidade de cargos
em comissão de município (Política | Na

Procuradoria)
 

O ESTADO DO MARANHÃO ONLINE / SÃO LUÍS / MA. Ter, 27 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

SÃO LUÍS - Por meio de uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin), ajuizada nesta segunda-
feira, 26, o procurador-geral de justiça, Eduardo
Nicolau, requer que sejam declarados inconstitucionais
os cargos em comissão relativos à Procuradoria do
Município de Arame, criados pela Lei Municipal
249/2013.

A ação pede também que seja fixada a interpretação
de que o procurador-geral e o procurador-adjunto
devem ser escolhidos entre os procuradores jurídicos
do município aprovados em concurso público.

A Adin foi ajuizada após representação da Promotoria
de Justiça de Arame. No âmbito do Ministério
Público, é o procurador-geral de justiça quem possui
legitimidade para propor esse tipo de ação.

Para o procurador-geral de justiça, as expressões
assessor jurídico, auditor-geral, auditor-geral adjunto,
assessor administrativo e assessor de contabilidade,
inseridas na Lei 249/2013, devem ser declaradas
inconstitucionais por ofenderem as Constituições
Estadual e Federal.

Natureza técnica

Na fundamentação da Adin, o Ministério Público
argumenta que os cargos de assessor jurídico, auditor-
geral, auditor-geral adjunto, assessor administrativo e
a s s e s s o r  d e  c o n t a b i l i d a d e  t ê m  n a t u r e z a
"eminentemente técnica e independem de estrita
relação de confiança com a autoridade responsável
pela escolha dos seus ocupantes (exigível para os
cargos em comissão). Dessa forma, no entendimento
do MP, tais cargos deveriam ser preenchidos por
servidores efetivos, aprovados em concurso público.

Procuradoria

O u t r o  i t e m  i n s e r i d o  n a  A ç ã o  D i r e t a  d e
Inconstitucionalidade considera que as expressões de
procurador-geral e procurador-adjunto do município
devem ser interpretadas conforme a Constituição do
Estado do Maranhão. Em seu artigo 103, a carta
estadual dispõe que o procurador-geral do estado é de
livre nomeação do governador, "dentre membros

integrantes da carreira de procurador do estado do
Maranhão, de notório saber jurídico e reputação
ilibada, com, no mínimo, trinta anos de idade".

Nesse sentido, a Adin considera que os cargos de
procurador-geral e procurador-adjunto do município de
Arame podem ser comissionados, porém os seus
ocupantes devem ser, necessariamente, procuradores
do município, ou seja, não se pode nomear para o
preenchimento dos referidos cargos pessoas
estranhas ao quadro da Procuradoria Geral do
Município.

Redação: CCOM-MPMA
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Ministério Público Estadual apresenta
programa ao governador Flávio Dino

(Política | Ética)
 

O ESTADO DO MARANHÃO ONLINE / SÃO LUÍS / MA. Ter, 27 de Julho de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

SÃO LUÍS - Em reunião realizada na manhã desta
segunda-feira, 26, no Palácio dos Leões, em São Luís,
o Ministério Público do Maranhão apresentou o
programa "Ética e Integridade Empresarial na
Prevenção da Corrupção" ao governador Flávio Dino.
O objetivo é proteger a administração pública estadual
de prejuízos materiais ou financeiros causados por
irregularidades, desvios de ética, de conduta e fraudes
contratuais.

A apresentação foi feita pelo procurador-geral de
justiça, Eduardo Nicolau, e pelo titular da Promotoria
de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da
Probidade Administrativa, Marco Aurélio Batista
Barros. Eles entregaram, ainda, ao chefe do Poder
Executivo, as minutas de lei e de decreto estadual
para que o Estado do Maranhão avalie a proposta.

O passo seguinte, segundo o promotor de justiça e
gestor do projeto, é a avaliação da proposta pelo
Executivo estadual e envio de um projeto de lei para a
Assembleia Legislat iva e edição de decreto
institucionalizando a iniciativa. "A implantação de
programas de integridade nas empresas que
contratem com o poder público estadual representaria
um passo significativo para combater a corrupção",
explicou Marco Aurélio Batista Barros.

A ideia também vai permitir a construção de um
ambiente empresarial saudável, valorizando a livre
concorrência e incentivando uma competição
corporativa mais justa e a minimização dos riscos de
as empresas sofrerem sanções pelo poder público por
não cumprimento de leis e normas.

Também estiveram presentes na reunião o presidente
do Conselho Deliberativo do Sebrae no Maranhão,
Raimundo Coelho de Sousa; a chefe da Controladoria
Geral da União (CGU) no Maranhão, Leylane Maria da
Silva; o presidente da Empresa Maranhense de
Administração Portuária (Emap), Ted Lago; e a
secretária estadual de Transparência e Controle, Lílian
Guimarães.

Após a apresentação, Batista Barros classificou como
positivo o encontro com as autoridades. "No momento
em que o Estado do Maranhão passe a adotar nas

suas compras e contratos a exigência de programas
de integridade, será um grande avanço na defesa da
probidade", completou.

"O encontro foi muito oportuno. O governador
entendeu a importância do programa, parceria do
Sebrae e Ministério Público ,  com apoio da
Controladoria Geral da União. Vamos evoluir nos
apoios. Com certeza vamos trabalhar nas empresas
para que os processos sejam íntegros e proteger os
recursos públicos em benefício do povo", afirmou
Raimundo Coelho de Sousa.

Na avaliação de Eduardo Nicolau, a parceria e o
diálogo institucional são estratégicos para o avanço
das práticas contra a corrupção. "Nós queremos
transparência e integridade, estimular essas condutas
pelas empresas. Trouxemos um projeto de lei, a ser
analisado pelo governador, para que possamos fazer
isso no âmbito estadual".

Lílían Guimarães destacou que vai ser feita uma
análise da proposta ministerial e os passos seguintes
para implantação dos municípios maranhenses.
"Temos um programa de integridade, na esfera
pública, e a proposta do Ministério Público é criar um
programa para o empresariado, fazendo com que os
dois caminhem juntos".

Ascom MPMA
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Veja o momento em que médico é
assassinado por policial militar em festa em

ITZ
 

BLOG DO MAYLSON REIS / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Ter, 27 de Julho de 2021
ASSUNTOS AFINS

Imagens da câmera de videomonitoramento de uma
casa de festa flagrou o exato momento em que o
médico Bruno Calaça Barbosa, de 24 anos, foi
assassinado pelo policial militar Adonias Sadda, na
madrugada de segunda-feira (26), em Imperatriz.

Segundo a Polícia Civil, logo após o crime, o PM fugiu
do local e até o momento, não foi localizado.

No vídeo que circula pela internet, o médico aparece
sentado em um palco conversando com algumas
pessoas, quando é surpreendido pelo soldado Adonias
Sadda. Em seguida, eles discutem, trocam empurrões
e um disparo é efetuado.

As pessoas que estavam no local da festa, se
assustam e afastam-se. De pé, Bruno Calaça ainda
chega a trocar algumas palavras com o suspeito e,
logo em seguida, cai no chão.

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão
(SSP) e o Comando Geral da Polícia Militar afirmaram
que estão realizando todos os esforços para tentar
localizar o soldado Adonias Sadda.

Ainda não sabe a motivação do crime. O caso está
sendo investigado pela Polícia Civil e as medidas de
cunho administrativo e criminal, em relação ao
soldado, serão tomadas pela Corregedoria Geral da
Polícia Militar.

Tocador de vídeo

Tocador de vídeo
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