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FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Qui, 9 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP inicia fiscalização em instituto que já
ganhou R$ 44 milhões na gestão de Fábio
Gentil, em Caxias
O Ministério Público do Maranhão através da 5ª
Promotoria de Justiça de Caxias, abriu um
procedimento administrativo com o objetivo de
fiscalizar os serviços de saúde prestados aos
pacientes do SUS, pelo Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento da Vida Humana - IADVH.
O Termo de Parceria firmado entre a Secretaria
Municipal de Saúde de Caxias e o Instituto de Apoio
ao Desenvolvimento da Vida Humana - IADVH, foi
feito após realização do processo licitatório no ano
2019.
De acordo com levantamento feito pela Folha do
Maranhão, o instituto oferece mão de obra para área
saúde, em especial, médicos e outros profissionais
para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Saúde do município.
Operando desde 2019, o Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento da Vida Humana já faturou R$
44.481.333,61 na gestão de Fábio Gentil, em Caxias.
De janeiro até setembro deste ano, já foram pagos
13.907.598,61.
O instituto, aparece em 1º colocado, como maior
despesa paga por fornecedor segundo o portal de
prefeitura.
Segundo dados da Receita Federal, o instituto possui
três sedes no Maranhão: São Luís, José de Ribamar e
Barreirinhas, em nome do empresário Geova
Fernando Santos.
Ainda de acordo com o MP, foi anexado uma cópia da
Notícia de Fato nº 003857-254/2019, que trata de
possível improbidade administrativa, na questão da
violação aos princípios administrativos, envolvendo o
instituto e a prefeitura de Caxias.
Site: https://folhadomaranhao.com/2021/09/09/mp-iniciafiscalizacao-em-instituto-que-ja-ganhou-r-44-milhoes-nagestao-de-fabio-gentil-em-caxias/
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ANGRA NOTÍCIAS / IMPERATRIZ / MA - NOTÍCIAS. Qui, 9 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público quer saber quantas
licitações e pregões foram realizados em
Senador Lá Roque
Por: Angra Nascimento

SENADOR LÁ ROCQUE - O Ministério Público do
Maranhão, através do promotor, João Claudio de
Barros, abriu processo administrativo para averiguar
possíveis irregularidades nos processos de licitação e
pregão eletrônico na cidade de Senador Lá Roque.
O MP quer saber; quantos procedimentos licitatórios,
na modalidade Pregão, foram realizados pelo prefeito
Bartolomeu Alves, indicando, ainda, quantos foram na
forma eletrônica e quantos foram na forma presencial.
O objetivo do Processo Administrativo é assegurar a
seleção da proposta apta a gerar o resultado de
contratação mais vantajoso para a Administração
Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do
objeto; assegurar tratamento isonômico entre os
licitantes, bem como a justa competição; evitar
contratações com sobrepreço ou com preços
manifestamente inexequíveis e superfaturamento na
execução dos contratos, diz o MP.
O MP deu prazo de 15 dias para que o prefeitão
Bartolomeu repasse a promotoria uma planilha,
constando todas as informações, inclusive com valores
e objetos dos referidos processos.
Procedimento Administrativo SIMP n° 000283002/2021.
Site:
https://www.angranoticias.com/noticia/4853/ministeriopublico-quer-saber-quantas-licitacoes-e-pregoes-foramrealizados-em-senador-la-roque
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BLOG DO ANTÔNIO MARCOS / AÇAILÂNDIA / MA - SEM CATEGORIA. Qui, 9 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP participa do lançamento da Patrulha
Maria da Penha, em Açailandia
O Ministério Público do Maranhão participou do
lançamento da Patrulha Maria da Penha, no Município
de Açailândia, nesta sexta-feira, 3. A solenidade foi
presidida pelo secretário de estado da Segurança
Pública, Jeferson Portela, e contou com a participação
da subprocuradora-geral de justiça para Assuntos
Administrativos, Regina Leite.
Também participaram da solenidade os promotores de
justiça de Açailândia, Cristiane Donatini, Guilherme
Gouveia e Sandra Fagundes Garcia; e de Imperatriz,
Raquel Chaves Duarte Sales.
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional na
Defesa da Mulher, Sandra Garcia destacou a
participação ativa do MPMA para que a Patrulha Maria
da Penha fosse instalada em Açailândia, bem como a
contribuição desse grupamento para o combate à
violência contra a mulher.
Na oportunidade, a representante do Ministério
Público fez uma entrega simbólica de itens a serem
utilizados pela Patrulha, que foram adquiridos
mediante acordos de não persecução penal. Dentre os
equipamentos obtidos estão celular, impressora,
computador, mesas, cadeiras. A reforma da sede
operacional também foi viabilizada por meio desses
acordos.
Da Assessoria
Site: http://www.amarcosnoticias.com.br/mp-participado-lancamento-da-patrulha-maria-da-penha-emacailandia/
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BLOG GILBERTO LEDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Qui, 9 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Caxias: MP inicia fiscalização em instituto
que ganhou R$ 44 mi na gestão Fábio Gentil
gilbertoleda

Folha do Maranhão
O Ministério Público do Maranhão através da 5ª
Promotoria de Justiça de Caxias, abriu um
procedimento administrativo com o objetivo de
fiscalizar os serviços de saúde prestados aos
pacientes do SUS, pelo Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento da Vida Humana - IADVH.
O Termo de Parceria firmado entre a Secretaria
Municipal de Saúde de Caxias e o Instituto de Apoio
ao Desenvolvimento da Vida Humana - IADVH, foi
feito após realização do processo licitatório no ano
2019.
De acordo com levantamento feito pela Folha do
Maranhão , o instituto oferece mão de obra para área
saúde, em especial, médicos e outros profissionais
para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Saúde do município.
Operando desde 2019, o Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento da Vida Humana já faturou R$
44.481.333,61 na gestão de Fábio Gentil, em Caxias.
De janeiro até setembro deste ano, já foram pagos
13.907.598,61.
O instituto, aparece em 1º colocado, como maior
despesa paga por fornecedor segundo o portal de
prefeitura.
Segundo dados da Receita Federal, o instituto possui
três sedes no Maranhão: São Luís, José de Ribamar e
Barreirinhas, em nome do empresário Geova
Fernando Santos.
Ainda de acordo com o MP, foi anexado uma cópia da
Notícia de Fato nº 003857-254/2019, que trata de
possível improbidade administrativa, na questão da
violação aos princípios administrativos, envolvendo o
instituto e a prefeitura de Caxias.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2021/09/09/caxias-mpinicia-fiscalizacao-em-instituto-que-ganhou-r-44-mi-nagestao-fabio-gentil/
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