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Duarte denuncia Prefeitura de São Luís por
irregularidades
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Deputado Duarte Jr (PSB) subiu à tribuna, nesta
quinta-feira (23), para denunciar que a Prefeitura de
São Luís contratou empresa de acesso à internet por
r$ 1.842.000,00, sem o devido processo licitatório,
com pesquisa de preços realizada com empresas que
não prestam serviços na capital, bem como, para
atender a demanda de unidades administrativas já
contempladas em outros contratos administrativos
vigentes.

O parlamentar ressaltou que a Secretaria Municipal de
Informação e Tecnologia realizou a contratação da
empresa WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, de
forma EMERGENCI-AL, ou seja, sem a devida
realização de processo licitatório, no valor global de
R$ 1.842.000,00 (Um milhão, oitocentos e quarenta e
dois mil reais), por meio do processo administrativo n°
8.226/2021.0 Termo de Ratificação de Dispensa de
Licitação foi publicado no Diário Oficial do Município
da Edição de 24 de fevereiro de 2021.

A pesquisa de preços foi realizada com empresas que
não demonstravam capacidade instalada para atender
uma demanda imediata no município de São Luís,
considerando que não prestam serviços neste
município, mas, tão somente, em cidades localizadas
no interior do Estado (CERTA INFORMÁTICA - CNPj
n° 07.197.516/0001-17- s i tuada em Codó e
CHAPANET - CNPI n° 21.897.077/0001 -86 - situada
em Cha-padinha).

Além disso, empresas especializadas do ramo e que
estão situadas em São Luís, estranhamente, não
foram convidadas para a apresentação de propostas
comerciais, por exemplo: CLARO, EMBRATEL, entre
outras.

De acordo com o parecer da pesquisa mercadológica
da SEMIT, a Em- presa OI declinou a cotação pelo
reduzido prazo para início dos serviços, enquanto que
a empresa ELO INTERNET declinou por não atender
em todos os endereços indicados pela Prefeitura
Municipal. A negativa dessas renomadas empresas
traz uma significativa dúvida sobre a capacidade e dos
valores informados pelas empresas CERTA
INFORMÁTICA e CHAPANET, que sequer prestam
serviços em São Luís.

O processo sugere o direcionamento da contratação
emergencial, já que foi concedido o prazo de apenas

03 horas e 29 minutos para a elaboração de uma
proposta comercial de tamanha complexidade
(considerando o horário comercial até as 18h), e que
visava o atendimento de 64 unidades situadas em
endereços diversos. O e-mail de solicitação para a
apresenta- ção das propostas comerciais foi enviado
às 14h:31m do dia 11 de fevereiro de 2021, com o
prazo de entrega estipulado para o mesmo dia.

Uma parcela das unidades elenca-das na Contratação
Emergencial já possuía contratos administrativos
vigentes para o fornecimento do objeto pretendido, ou
seja, o que caracteriza a duplicidade do objeto. É o
caso da Sede do SAMU (Situada no bairro do
Filipinho) e da Coordenação de Zoo-noses (Situada na
Estrada de Ribamar), que constam no objeto do
Contrato n° 90/2016/SEMUS, que se encontra vigente
até a data atual.

A denúncia contra a Prefeitura está sendo formalizada
por meio de requerimento de informações via
Assembléia Legislativa, além de ações juntos ao
Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas.

Site:

https://banca.oimparcial.com.br/app/uploads/edicoes/20

21/oimparcial-36.481.orig.pdf
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Homem que mantinha os avós em condições
insalubres é preso em Pirapemas, no MA
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Uma operação realizada pelo Ministério Público do
Maranhão, Secretaria Municipal de Assistência Social
de Pirapemas (Semas) e as Polícias Civil e Militar
resultou na prisão em flagrante de um homem
acusado de maus-tratos permanentes contra um casal
de idosos.

O autor é neto das vítimas e ficava com os cartões
para sacar as aposentadorias. mas não repassava o
dinheiro para uso em benefício próprio. Ele também é
acusado de retirar RS 5 mil da conta da avó.
impedindo-a de ter acesso ao próprio dinheiro e de
comprar os suprimentos necessários para ela e seu
marido.

Apesar de ser responsável pelas vitimas, o acusado
também mantinha os idosos em condições insalubres
e sem estrutura necessária para locomoção. faltando
até mesmo comida e medicações.

Por causa dos crimes, o homem foi preso no último dia
17 de setembro, data da operação.

Site: https://issuu.pdf-

downloader.com/print.php?documentId=210924003225-

fab688be98f69379d6b1c041c4cc780f&count=8
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Aberto seminário sobre gestão e
transparência nos municípios
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Atividade virtual é promovida em conjunto pelo CNMP,
MPMA e MPSC

Foi aberto na manhã desta quinta-feira, 23, em São
Luís, na Procuradoria-Geral de Justiça, o seminário
virtual "Governança, transparência e controles internos
municipais". Promovida em parceria pelo Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) e pelos
Ministérios Públicos do Maranhão e de Santa Catarina,
a atividade é destinada a membros, servidores e
estagiários do MP brasileiro, gestores municipais e
vereadores. O seminário, que prossegue até sexta, 24,
é transmitido pelo canal da Escola Superior do
MPMA (ESMP) no YouTube.

Representantes do MPMA, CNMP, MPSC, MP de
Contas, MPF, Defensoria Pública do Estado, Executivo
Municipal ,  Execut ivo Estadual e Assembleia
Legislativa participaram da mesa de abertura.

A primeira autoridade a se pronunciar no evento foi a
diretora da ESMP do Maranhão, Karla Adriana Farias
Vieira, que prestou inicialmente uma homenagem ao
educador  Paulo Fre i re ,  cu jo  centenár io  fo i
comemorado neste mês. "Se a educação sozinha não
transforma a sociedade. Sem ela, tampouco muda".

Em seu discurso, a promotora de justiça ressaltou,
ainda, a sua satisfação com a realização da atividade.
"Estamos muito honrados pela promoção deste
webinário, que é fruto dos anseios compartilhados do
MPMA, CNMP e MPSC em prol das melhores práticas
ministeriais para o fortalecimento da transparência e
do controle interno dos órgãos municipais".

O presidente da Associação do Ministério Público do
Estado do Maranhão (Ampem), Gilberto Câmara
França Júnior ,  destacou a importância dos
destinatários da atividade. "O município é onde todos
nós vivemos. Por isso, a cidade deve oferecer
qualidade de vida a todos os cidadãos. Para que isso
aconteça é necessário planejamento, transparência e
profissionalismo na gestão pública", disse.

Em seguida, o procurador-geral do MPSC, Fernando
Comin, afirmou que os temas da atividade são frutos
de estudos e práticas do Ministério Público e que o
objetivo é mapear, compilar e divulgar as ações de
sucesso patrocinadas pela instituição no fomento da
transparência, do controle interno e da governança

dos municípios. Pontuou, ainda, que a finalidade mais
importante é criar condições para que as unidades que
ainda não trabalham com estes temas possam fazer.
"O presente evento coroa a conclusão deste segundo
movimento. Como representante do MP de Santa
Catariana me alegra o fato de ter participado da
elaboração desse projeto".

O secretário-geral do CNMP, Jaime de Cássio
Miranda, também frisou a importância do encontro.
"Em nome do Conselho Nacional do Ministério
Público digo que este é um evento espetacular e não
poderia ter tema mais importante para este momento
do que o da governança, transparência e controles
internos".

A procuradora-geral do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, Fabiana Costa Oliveira Barreto,
agradeceu a oportunidade de participar da atividade e
declarou que a temática do seminário está alinhada ao
propósito do Ministério Público brasileiro. "Reflete a
dedicação do grupo e o trabalho da Comissão de
Controle Administrativo-Financeiro do CNMP e a
preocupação constante com a eficiência da atuação
ministerial, da gestão administrativa e defesa do
patrimônio público".

Encerrando a mesa de abertura, o procurador-geral de
justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau, após saudar a
todos, ressaltou que as ações preventivas de combate
à corrupção visando à união dos gestores, o
fortalecimento dos controles internos e externos e a
construção de boas práticas anticorrupção, têm se
tornado mais eficientes que as medidas repressivas.
"Resta demonstrado, não apenas a necessidade, mas
o anseio na construção de ambientes públicos mais
éticos, onde o Ministério Público possa construir um
espaço de diálogo com gestores na implementação de
ferramentas de governança, transparência e controle,
priorizando uma atuação preventiva no combate à
corrupção".

Sobre a publicação digital "As Boas práticas do
Ministério Público para fomento e aprimoramento da
governança, dos controles internos e da transparência
nos municípios", o conselheiro do CNMP, Silvio
Roberto Ol ive i ra,  agradeceu toda a equipe
responsável pela publicação e destacou a honra de o
lançamento estar sendo realizado no MPMA.
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Ele ressaltou que, além de ter uma característica
correcional, fiscalizadora, de grande relevância, o
CNMP também é um fomentador de práticas virtuosas.
"Mas creio também que há uma outra característica do
CNMP, compartilhada pelos conselheiros, pela
presidência, que é a de ser um fomentador de práticas
virtuosas, de ser um facilitador do trabalho do
Ministério Público e dos parceiros do Ministério
Público. É de buscar uma atuação cooperativa, aqui
especificamente com os gestores municipais, com os
vereadores. O CNMP precisa ter essa característica
cada vez maior de ser um antecipador de soluções"

O promotor de justiça do MPSC Samuel Dal-Farra
Naspolini, que coordenou o grupo responsável pela
elaboração da obra, afirmou: "O objetivo principal do
trabalho foi identificar e compartilhar as ações
desenvolvidas pelas unidades ministeriais para o
fortalecimento da transparência e do controle interno
dos órgãos municipais. A nossa intenção era, não
apenas permitir que aqueles programas que já em
desenvolvimento fossem aprimorados, mas lançar as
bases para que aquelas unidades que ainda não
trabalham nesses temas criassem os seus próprios
programas, os seus próprios projetos", destacou
Naspolini.

"Estes projetos não foram criados exclusivamente pelo
Ministério Público, muito pelo contrário, eles são
resultados da interação profícua, necessária e
imprescindível entre o Ministério Público e outros
órgãos de controle", reforçou.

AUTORIDADES

Do MPMA também compuseram a mesa de abertura a
corregedora-geral do MPMA, Themis Maria Pacheco
de Carvalho, e a ouvidora Maria Luiza Ribeiro Martins.
Entre as autoridades de outras instituições, estiveram
presentes a diretora da Escola Superior da Defensoria
Pública do Estado do Maranhão, Cristiane Marques, o
procurador-geral do Estado do Maranhão, Rodrigo
Maia Rocha, o deputado estadual Roberto Costa, que
representou o presidente da Assembleia Legislativa,
Othelino Neto, e a controladora-geral do município de
São Luís, Liliane Guterres.

Fonte: CCOM-MPMA

Site: https://arimateiajr.com/noticia/1059518/aberto-

seminario-sobre-gestao-e-transparencia-nos-municipios
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Ministério Público investiga
descumprimento da Lei de Acesso pela

Comunicação de Flávio Dino
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Jeferson Abreu

Acompanhe o Codó Notícias também pelo Facebook ,
YouTube e Instagram .

Site:

https://www.codonoticias.com.br/2021/09/ministerio-

publico-investiga-descumprimento-da-lei-de-acesso-

pela-comunicacao-de-flavio-dino/
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Homem que agredia casal de idosos é preso
em flagrante

 

PORTAL IMARANHÃO / SÃO LUÍS / MA. Sex, 24 de Setembro de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão (MPMA), por meio
da Promotoria de Justiça de Cantanhede realizou, na
última sexta-feira (17) uma ação conjunta com a
Secretaria Municipal de Assistência Social de
Pirapemas (Semas) e as Polícias Civil e Militar, que
resultou na prisão em flagrante de um homem
acusado de maus tratos permanentes contra um casal
de idosos.

De acordo com informações apuradas, o autor é neto
das vítimas e ficava com os cartões para sacar as
aposentadorias, mas não lhes repassava os valores
dos benefícios e utilizava os recursos em benefício
próprio. Ele também é acusado de retirar R$ 5 mil da
conta da avó, impedindo-a de ter acesso ao seu
próprio dinheiro e de comprar os suprimentos
necessários para ela e seu marido.

Apesar de ser responsável pelas vítimas, o acusado
os mantinha em condições insalubres e sem estrutura
necessária para locomoção, faltando, inclusive,
comida e medicações, dentre outras necessidades
básicas.

De acordo com o promotor de justiça titular da
comarca de Cantanhede e que também responde pelo
termo judiciário de Pirapemas, Márcio Antônio Alves
de Oliveira, os idosos foram encontrados em situação
precária. "A prisão do agressor é fundamental para
cessar os maus tratos e evitar lesões ainda mais
graves, ou mesmo a morte dos idosos em virtude dos
maus tratos, além de possíveis retaliações", destacou.

O membro do MPMA também oficializou a Semas
para que o caso seja acompanhado e para que as
informações atualizadas sejam repassadas em até 10
dias.

Estatuto do Idoso

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) prevê como
crime a conduta de colocar em risco a vida ou a saúde
do idoso, através de condições degradantes ou
privação de alimentos ou cuidados indispensáveis.

A pena prevista é de 2 meses a 1 ano de detenção e
multa. Se o resultado do crime for lesão corporal
grave, a pena aumenta para 1 a 4 anos de reclusão.
Por fim, se o resultado for morte, a pena é de 4 a 12
anos de reclusão.
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Site: https://www.portalimaranhao.com.br/homem-que-

agredia-casal-de-idosos-e-preso-em-flagrante/
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Neto é preso por maltratar e ficar com
dinheiro da aposentadoria dos avós em

Pirapemas
 

BLOG DO ALPANIR MESQUITA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Sex, 24 de Setembro de 2021
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Alpanir Mesquita

O Ministério Público do Maranhão (MPMA), por meio
da Promotoria de Justiça de Cantanhede (da qual
Pirapemas é termo judiciário), realizou, na última
sexta-feira, 17, uma ação conjunta com a Secretaria
Municipal de Assistência Social de Pirapemas (Semas)
e as Polícias Civil e Militar, que resultou na prisão em
flagrante de um homem, acusado de maus tratos
permanentes contra um casal de idosos.

De acordo com informações apuradas, o autor é neto
das vítimas e ficava com os cartões para sacar as
aposentadorias, mas não lhes repassava os valores
dos benefícios e utilizava os recursos em benefício
próprio. Ele também é acusado de retirar R$ 5 mil da
conta da avó, impedindo-a de ter acesso ao seu
próprio dinheiro e de comprar os suprimentos
necessários para ela e seu marido.

Apesar de ser responsável pelas vítimas, o acusado
os mantinha em condições insalubres e sem estrutura
necessária para locomoção, faltando, inclusive,
comida e medicações, dentre outras necessidades
básicas.

De acordo com o promotor de justiça titular da
comarca de Cantanhede e que também responde pelo
termo judiciário de Pirapemas, Márcio Antônio Alves
de Oliveira, os idosos foram encontrados em situação
precária. "A prisão do agressor é fundamental para
cessar os maus tratos e evitar lesões ainda mais
graves, ou mesmo a morte dos idosos em virtude dos
maus tratos, além de possíveis retaliações", destacou.

O membro do MPMA também oficializou a Semas
para que o caso seja acompanhado e para que as
informações atualizadas sejam repassadas em até 10
dias.

ESTATUTO DO IDOSO

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) prevê como
crime a conduta de colocar em risco a vida ou a saúde
do idoso, através de condições degradantes ou
privação de alimentos ou cuidados indispensáveis. A
pena prevista é de 2 meses a 1 ano de detenção e

multa. Se o resultado do crime for lesão corporal
grave, a pena aumenta para 1 a 4 anos de reclusão.
Por fim, se o resultado for morte, a pena é de 4 a 12
anos de reclusão.

Redação: André Soares (CCOM-MPMA).

Site: https://alpanirmesquita.blogspot.com/2021/09/neto-

e-preso-por-maltratar-e-ficar-com.html
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CADEIA NELE: POLÍCIA PRENDE EM
PIRAPEMAS NETO QUE AGREDIA OS

AVÓS
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Leandro de Sá

Menu

O Ministério Público  do Maranhão (MPMA),
Secretaria Municipal de Assistência Social de
Pirapemas (Semas) e as Polícias Civil e Militar,
realizaram uma ação conjunta que culminou na prisão
em flagrante de um homem, acusado de maus tratos
permanentes contra um casal de idosos.

De acordo com informações apuradas, o autor é neto
das vítimas e ficava com os cartões para sacar as
aposentadorias, mas não lhes repassava os valores
dos benefícios e utilizava os recursos em benefício
próprio. Ele também é acusado de retirar R$ 5 mil da
conta da avó, impedindo-a de ter acesso ao seu
próprio dinheiro e de comprar os suprimentos
necessários para ela e seu marido.

Apesar de ser responsável pelas vítimas, o acusado
os mantinha em condições insalubres e sem estrutura
necessária para locomoção, faltando, inclusive,
comida e medicações, dentre outras necessidades
básicas.

De acordo com o promotor de justiça titular da
comarca de Cantanhede e que também responde pelo
termo judiciário de Pirapemas, Márcio Antônio Alves
de Oliveira, os idosos foram encontrados em situação
precária. " A prisão do agressor é fundamental para
cessar os maus tratos e evitar lesões ainda mais
graves, ou mesmo a morte dos idosos em virtude dos
maus tratos, além de possíveis retaliações" , disse.

O membro do MPMA também oficializou a Semas
para que o caso seja acompanhado e para que as
informações atualizadas sejam repassadas em até 10
dias.

Confirmado os maus tratos aos idosos, a pena prevista
é de 2 meses a 1 ano de detenção e multa. Se o
resultado do crime for lesão corporal grave, a pena
aumenta para 1 a 4 anos de reclusão. Por fim, se o
resultado for morte, a pena é de 4 a 12 anos de
reclusão.

Fonte: Minard

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
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Site: https://www.blogdodesa.com.br/cadeia-nele-policia-

prende-em-pirapemas-neto-que-agredia-os-avos/
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JUSTIÇA SOLICITA MELHORIAS NOS
SERVIÇOS DA UPR E APAC EM

ITAPECURU-MIRIM
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Leandro de Sá

Menu

A 2ª Vara de Itapecuru Miriam realizou, na quarta-feira,
2 2 ,  i n s p e ç õ e s  n a  U n i d a d e  P r i s i o n a l  d e
Ressocialização de Itapecuru (UPR) e na Associação
de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC),
com o ob je t ivo  de ver i f i car  a  es t ru tura ,  o
funcionamento e as condições de tratamento aos
internos.

Após a inspeção, a juíza se reuniu com o secretário de
administração penitenciária do Estado, Murilo
Andrade, para informar sobre as constatações
verificadas durante a visita aos estabelecimentos
penais e deliberar as providências necessárias para
melhoria dos serviços.

As inspeções foram presididas pela juíza Mirella Cezar
Freitas, titular da 2ª Vara, e acompanhadas pelo
promotor de Justiça  Reginaldo Junior; Igor
Fontenelle, diretor geral da UPR; Jucey Santana,
diretora da APAC; e pelo advogado Marlon Reis.

UPR

Durante a inspeção na UPR, foi constatado o
diagnóstico de um caso de contaminação de interno
pela Covid-19. O sentenciado está internado no
Hospital "Adélia Matos Fonseca", aguardando
transferência para outra unidade de saúde em São
Luís. Não foi registrada a contaminação de outros
internos ou servidores.

Foi registrada uma reclamação recorrente acerca da
qualidade da alimentação distribuída aos internos. As
reclamações foram feitas em relação à qualidade e ao
sabor dos alimentos. A justificativa apresentada é de
que a empresa não está realizando o pagamento do
fornecedor no prazo combinado.

A escassez no abastecimento de água também foi
alvo de reclamação. A quantidade de água é
insuficiente para garantir a quantidade necessária aos
internos, sendo a liberação fracionada duas vezes ao
dia. A água que abastece o bebedouro vem da

cisterna, localizada no exterior da unidade, que está
com diversos materiais enferrujados e submersos.

Existe uma expectativa de perfuração de um poço,
mas a empresa responsável pelo serviço deixou
material no local e ainda não começou a obra. Além
disso, foi constatada a existência de lançamento de
esgoto, sem tratamento, nos fundos do prédio.

Em reunião com o secretário de administração
penitenciária, ficou determinada a transferência de 19
presos provisórios oriundos de comarcas que não
integram a Regional de Itapecuru Mirim; o retorno da
obra para construção da cozinha e conclusão dos
trabalhos até o dia 11 de outubro; e acionado o
responsável pela obra de perfuração do poço, com
previsão de conclusão dos trabalhos até o dia 11 de
outubro.

Quanto à solicitação de atendimento pela Defensoria
Pública, ficou acertado que a assistência jurídica aos
internos da UPRITA e APACITA será feita em
semanas alternadas, preferencialmente, às sextas-
feiras, pela defensora pública Karla Melo, com início
em 24 de setembro.

Outra providência encaminhada à Secretaria de
Administração Penitenciária é a conclusão, a partir de
27 de setembro, da seleção e classificação de mais 17
sentenciados do regime semiaberto para trabalharem
na fábrica de blocos sextavados de concreto. Quinze
sentenciados do regime semiaberto já trabalham 5
dias por semana na produção de cerca de 1.200
blocos, que estão sendo utilizados pela Prefeitura de
Itapecuru Mirim no Projeto "Rua Digna", que objetiva o
calçamento das ruas do Município.

Inaugurada em 21 de julho deste ano, em seus dois
meses de funcionamento, a fábrica já produziu quase
50 mil blocos já utilizados na construção de ruas no
Bairro PróVida. Com o reforço de mais uma turma de
sentenciados, e a instalação da segunda máquina, a
previsão é de que a produção diária chegará a 2.500
blocos.

APAC
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Na APAC, foi solicitada a realização de um mutirão
para expedição e renovação de documentos pessoais
dos internos da APACITA. Ficou decidido, em reunião
com representante do Viva Cidadão, que os
recuperandos serão atendidos em grupos de cinco,
que deverão ser levados à sede do Viva, em horário
agendado previamente. Em 22 de setembro os
primeiros cinco recuperandos foram atendidos e
tiveram a documentação atualizada expedida pelo
órgão.

Quanto ao atendimento regular da Defensoria Pública,
ficou definido que a assistência aos internos da
UPRITA e APACITA será fei ta em semanas
alternadas, preferencialmente, às sextas-feiras, pela
defensora pública Karla Melo, com início em 24 de
setembro.

Os internos da APAC também foram beneficiados com
o trabalho na fábrica de blocos sextavados de
concreto. Os sete sentenciados do regime semiaberto
trabalham 5 dias por semana na produção de cerca de
500 blocos sextavados de concreto, que estão sendo
utilizados pela Prefeitura de Itapecuru Mirim no Projeto
"Rua Digna".

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
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Polícia militar prender homem acusado de
maus tratos á um casal de idosos
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Eduardo Bueno / Bial

A ação do MPMA da promotoria da cidade de
Cantanhede comarca de Pirapemas envolvendo
polícia militar e polícia civil, acabou resultando na
prisão de um homem que seria neto dos idosos e que
é acusado de maus tratos esta ação contou com a
assistência social do município de Pirapemas, de
acordo com as informações apuradas o autor que é
neto ficava com os salários dos aposentados e é
também acusado de retirar 5 mil reais da conta da avó
impedindo que a mesma não tivesse acesso a essa
quantia para comprar o que é necessário no dia a dia.

De acordo com o promotor de justiça titular da
comarca de Cantanhede que também responde pelo
termo judiciário de Pirapemas o Márcio Antônio Alves
de Oliveira diz que os idosos foram encontrados em
situação precária, a prisão do agressor é fundamental
para acessar os maus tratos.

Tags: maus tratos, idosos, estatuto do idoso, MPMA

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/09/24/TVDIFUSORALE

STEAFSBTCAXIASMA-06.14.25-06.17.04-

1632478612.mp4
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Reforma do Hospital da Mulher deve
terminar em 90 dias
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O município São Luís comprometeu-se a concluir em
90 dias a reforma do Hospital da Mulher, localizado na
área Itaqui Bacanga. O acordo foi firmado com o
Ministério Público Estadual, em audiência de
conciliação, na Vara de Interesses Difusos e Coletivos
de São Luís, nessa quarta-feira (22). O juiz titular da
unidade judiciária, Douglas de Melo Mart ins,
homologou o acordo e extinguiu o processo com
resolução do mérito. Pelo acordo, a Prefeitura de São
Luís deve finalizar a reforma em 90 dias e o
procurador do município juntará, aos autos, relatório
detalhado sobre as obras realizadas, no prazo de 100
dias, bem como apresentará concordância do
procurador-geral em 30 dias.

Participaram da audiência por videoconferência,
presidida pelo juiz Douglas Martins, o promotor de
justiça Herberth Costa Figueiredo; o procurador do
município Hugo Leonardo Séder Sousa Amaral; e os
representantes da Secretaria Municipal de Saúde
(Semus), Jorge Eduardo Gomes Nascimento e Priscila
Uchoa.

A medida é resultado da ação civil pública ajuizada
pelo órgão ministerial para que o município faça a
recuperação e manutenção do Hospital da Mulher,
realizando as imediatas reformas e adaptações
imprescindíveis para um adequado funcionamento em
conformidade com as normas sanitárias.

Na ação, o Ministério Público alegou que nas
inspeções e reinspeções sanitárias realizadas naquela
unidade hospitalar, em janeiro de 2021, pela
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e
Sanitár ia Municipal  (SVES), fora constatada
re inc idênc ia  de condições inadequadas de
funcionamento nos aspectos sanitários na demanda
física estrutural, organizacional e de higiene.

Site: https://issuu.pdf-

downloader.com/print.php?documentId=210924003225-

fab688be98f69379d6b1c041c4cc780f&count=8
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Policia Civil cumpre prisão preventiva de
homem pelo crimes de latrocínio, tentativa

de homicídio, tortura, roubos e ameaça.
(DESTAQUE / POLICIA)
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Alvorada é Noticias

A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia
Regional de Itapecuru Mirim, cumpriu ordem judicial de
prisão preventiva em desfavor de, W.D.N., maior de
idade, pelos crimes de latrocínio, tentativa de
homicídio, tortura, 2 roubos e ameaça, contra
diversas vítimas, praticado juntamente com mais 3
autores, que já foram todos presos, fatos estes, que
levaram a morte do Sr. BENEDITO NOGUEIRA
PAVÃO, tio de 2 dos autores, ocorrido no dia
01/12/2020, no Povoado Gavião, em Anajatuba, cuja
motivação foi uma dívida de compra e venda de gado.

O cumprimento deu-se no dia 22/09/2021, no Presídio
de Pedrinhas, pois o suposto criminoso já encontrava-
se preso por mandado de prisão pelo crime de tráfico
de drogas, cumprido pela Equipe da Polícia Civil de
Itapecuru.

O autor também foi preso pela mesma Equipe
anteriormente, pela prática de outro latrocínio contra a
vítima NESIVALDO, ocorrido também em Anajatuba. A
ordem judicial é originária da Comarca de Anajatuba.

Informações da 2ª Delegacia Regional de Itapecuru-
Mirim/MA

Site:

https://www.blogdocristianodias.com.br/2021/09/policia-

civil-cumpre-prisao-preventiva_24.html
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