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Esclarecimentos sobre o Plano Diretor
MOVIMENTOS SOCIAIS POSICIONAM QUE A
REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE SÃO LUÍS
O Movimento em Defesa da Ilha, com o apoio de 32
instituições e movimentos sociais, protocolaram
requerimento na Prefeitura de São Luís e na Câmara
Municipal. O objetivo é obter informações sobre
andamento do processo de revisão do Plano Diretor
de São Luís (PDPSL). O documento questiona
também o não funcionamento do Conselho da Cidade
(CON-CID) e pergunta quando serão dadas condições
para a organização da Conferência Municipal da
Cidade a fim de que se discuta os problemas
enfrentados pelo município de São Luís,
especialmente, aqueles relacionados ao Plano Diretor.
Os Movimentos Sociais posicionam que a revisão do
Plano Diretor de São Luís, iniciada em 2014, não
contemplou os anseios da população e das
comunidades da Zona Rural do município que se
posicionou de forma contrária à expansão da Zona
Urbana em direção à Zona Rural, afetando os
territórios e povoados rurais. Os debates foram
realizados em reuniões no Conselho da Cidade
(CONCID) e nas Audiências Públicas organizadas pelo
Executivo e Legislativo no ano de 2019.

questionamento que consta no documento é se a
revisão do projeto tem levado em consideração todas
as recomendações do Ministério Público, mais
especificamente da Promotoria de Justiça de Proteção
ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural
entregue à Câmara de Vereadores em fevereiro de
2020?
Questionamentos
Da Câmara Municipal, os movimentos questionam o
que a instituição pode fazer pana demandar do
Executivo Municipal o efetivo funcionamento do
Conselho da Cidade (CONCID)? Eles lembram que
em 2021 não houve nenhuma convocação de reunião
do
Conselho da Cidade (CONCID), mesmo com a
prorrogação dos mandatos dos conselheiros até
07/02/2022, através da Resolução n° 01/2021 cOnCID, de 02/02/2021, publicada no Diário Oficial do
Município. A mesma resolução citada prevê que o
CONCID prepare e realize a Conferência Municipal da
Cidade a fim de que se discuta os problemas
enfrentados pelo município de São Luís.

Reafirmam no documento que a tentativa de expansão
da Zona Urbana é para beneficiar e dar segurança
jurídica a empresas do setor da construção civil e
expandir os usos industriais poluentes no município;
redeli-mitar áreas de dunas no litoral norte da Ilha de
São Luís, a fim de que imóveis e terrenos que ocupam
de forma irregular este ecossistema passem a ser
legalizados; mudar a função ambiental do Sítio Santa
Eulália para fins de atender a especulação imobiliária;
viabilizar a construção de um novo terminal portuário
privado ao sudoeste do município de São Luís. Em
contrapartida, a proposta do Plano Diretor é silenciar
quaisquer benefícios e criar insegurança jurídica aos
moradores da Zona Rural.
Os questionamentos feitos pelos movimentos,
instituições, associação, cidadãos e cidadãs da
sociedade civil maranhense e ludovicense foram
enumerados em sete tópicos. Para a organização,
essencial é que obtenham retorno sobre: onde
encontra-se a proposta de revisão do Plano Diretor
(Câmara ou Executivo Municipal?), também querem
saber onde podem ser encontradas as atas e
transcrições das audiências públicas realizadas pela
Prefeitura em janeiro e fevereiro de 2019 e pela
Câmara Municipal em novembro de 2019. Outro
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Maranhão retoma uso obrigatório de
máscaras em locais fechados
O Governo do Estado editou decreto, nesta sextafeira, 7, retomando a obrigatoriedade do uso de
máscara em ambientes fechados, em todo o
Maranhão.
A medida, que já valia para cidades com menos de
70% dos vacinados, leva em consideração o atual
momento da pandemia, com o registro de novas
variantes no país, como a delta e a ômicron, além do
aumento repentino dos casos de gripe, o que vem
sobrecarregando o sistema de saúde.
A flexibilização no uso de máscara no Maranhão
ocorreu em novembro de 2021. À época, o governador
Flávio Dino destacou a redução expressiva na
ocupação de leitos Covid-19 e nas taxas de óbito e de
transmissão.
Com o novo decreto, o uso da máscara em ambientes
fechados deixa de ser opcional.
248 infectados Apesar de não ter registrado nenhum
óbito nas últimas 24 horas, o número de novos casos
é de 248 infectados. Destes, 28 estão na ilha de São
Luís e 12 em Imperatriz. São 2,4 mil casos ativos da
doença, com 80 internações em enfermarias e 71
pessoas na UTI.
No total, o Maranhão já registrou 10.390 mortes da
doença. Os dados são referentes ao boletim
epidemiológico do dia 6 de janeiro de 2022.

condenado por Sérgio Moro a 23 anos de prisão no
âmbito da Lava Jato, por corrupção e lavagem de
dinheiro, passeou de lancha pelo litoral paraibano e se
reuniu com lideranças da esquerda em restaurantes
de João Pessoa.
As imagens da 'doce vida' do ex-homem forte do
governo de Luiz Inácio Lula da Silva circularam nas
redes sociais. Dirceu deixou a cadeia, em Curitiba, em
novembro de 2019, após o STF derrubar a prisão de
condenados em segunda instância.
Concurso O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
encaminhou, em 6 de janeiro, Recomendação ao
prefeito de Anajatuba, Hélder Aragão, solicitando
realização de concurso público para 255 cargos.
O município de Anajatuba não realiza concurso público
há 10 anos, adotando a prática de processos seletivos,
em desacordo com a Constituição Federal.
Carnavais cancelados O prefeito de Pinheiro, Luciano
Genésio, foi mais um gestor a confirmar o
cancelamento do Carnaval por conta do avanço da
Covid-19 e de síndromes gripais.
A Prefeitura de São José de Ribamar também decidiu
cancelar o Carnaval oficial da cidade.
O Lava Pratos, tradicional festa realizada após o
Carnaval, também não ocorrerá.

Deputada pode ser barrada A deputada bolsonarista
Mical Damasceno (PTB) pode ser impedida de ter
acesso às dependências da Assembleia Legislativa.
Resolução Administrativa divulgada ontem, 7, exige
comprovante de vacinação para entrar na Casa, e
como a deputada não tomou ainda nenhuma dose da
vacina contra a Covid-19, pode acabar sendo
barrada.

Visita à Emap A Empresa Maranhense de
Administração Portuária (EMAP) recebeu, ontem, 7, a
visita do capitão dos portos do Maranhão, Alekson
Barbosa da Silva Porto.

Pressão Para não ter o salário cortado, Mical
Damasceno poderá participar das sessões de forma
híbrida.

As autoridades marítimas foram recebidas pelo
presidente da EMAP, Ted Lago, e pelo diretor de
Operações, Jailson Luz.

Ele estava acompanhado do capitão de mar e guerra
Alexandre Roberto Januário, que assume a Capitania
dos Portos do Maranhão na próxima semana.

De acordo com informações apuradas pela coluna, já
há uma pressão para que o presidente da Assembleia,
deputado Othelino Neto revogue a medida.
Doce vida De férias na Paraíba, José Dirceu,
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ANAJATUBA - MPMA recomenda
realização de concurso público
O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
encaminhou, em 6 de janeiro, Recomendação ao
prefeito de Anajatuba, Hélder Lopes Aragão,
solicitando realização de concurso público para 255
cargos nas secretarias municipais de Saúde,
Educação, Infraestrutura e Obras Públicas,
Administração, Finanças, Assistência e
Desenvolvimento Social, Agricultura, Pecuária, Pesca
e Abastecimento e Meio Ambiente.
No documento, o promotor de justiça Rodrigo Alves
Cantanhede solicita, ainda, definição de cronograma,
compreendendo prazo máximo de seis meses a partir
da homologação do certame.

Anajatuba não realiza concurso público há 10 anos,
adotando a prática de processos seletivos, em
desacordo com a Constituição Federal.
Em 2019, o MPMA ajuizou Ação Civil Pública por ato
de improbidade administrativa em desfavor dos
gestores responsáveis pelas contratações irregulares,
Sydnei Costa Pereira (2015-2019) e Helder Lopes
Aragão (2013-2015). O atual prefeito também foi alvo
de Ação Penal.
No mesmo ano, também foi ajuizada Ação Civil
Pública requerendo realização de concurso público no
município.

Também a partir da homologação, o MPMA pede a
substituição gradual, em 30 dias a partir da
homologação do concurso, de todos os contratos
temporários, simplificados, minicontratos ou
instrumentos com vínculo precário, por candidatos
aprovados dentro ou fora do número de vagas, para
suprir demandas do município, observando a ordem
de classificação.

INCONSTITUCIONALIDADE No final de 2021, foi
aprovada nova lei municipal para realização de
contratações temporárias com teor semelhante às que
já foram declaradas inconstitucionais.

PROCESSO SELETIVO Com base na lei municipal nº
562/2021, de 23 de dezembro de 2021, o Município de
Anajatuba publicou, em 30 de dezembro, o Edital nº
02/2021, tratando da realização do processo seletivo.

"Considerando que a exoneração de todos os
servidores contratados implicaria em paralisação das
atividades do Município, expedi a Recomendação para
realização do concurso e a adequação do processo
seletivo", explica o representante do Ministério
Público. (CCOM-MPMA)

Disponibilizado em 3 de janeiro, o documento
estabeleceu um período exíguo para as inscrições: de
4 a 6 de janeiro. Para o Ministério Público, isto
comprova a ausência de ampla divulgação (violando o
princípio da publicidade) e acesso ao igualitário de
todos os candidatos, o que afronta os princípios de
isonomia e impessoalidade.

Por isso, a Promotoria de Justiça de Anajatuba
realizou Representação junto à Procuradoria Geral de
Justiça para análise da constitucionalidade da lei.

O MPMA igualmente pede a adequação do edital para
garantir a seleção por critérios objetivos, eliminando a
fase de entrevista (que correspondia a 44% da
pontuação no certame), sem especificação de critérios
objetivos de pontuação.
"A fase de entrevista enseja subjetivismos, violando
princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência e
supremacia do interesse público", destaca o promotor
de justiça.
SEM CONCURSO PÚBLICO O Município de
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PREFEITO LUIS FERNANDO COELHO
DE BOM JESUS DAS SELVAS É
NOTIFICADO DENUNCIA SOBRE AS
CONTRATAÇOES IRREGULARES
REALIZADAS NO PERÍADO VEDADO
PELA LEI COMPLEMENTAR 173/2020,
QUE PROIBIA ATER 31 DE DEZEMBRO
DE 2021
A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriticupu,
notificou o município de Bom Jesus das Selvas-MA,
por receber uma denúncia sobre as contratações
irregulares realizadas no período vedado pela Lei
Complementar 173/2020, que proibia até 31 de
dezembro de 2021, qualquer criação de cargo,
emprego ou função que implique aumento de
despesa; e de admitir ou contratar pessoal, a qualquer
título.

fim de que todos os envolvidos sejam punidos na
forma da lei´. Disse um morador ao nosso blog.
Despacho da promotoria de , Comarca de Buriticupu
Ao Senhor
Gutemberg de Castro Silva
Procurador do Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA

Segundo a denúncia que gerou uma Notícia de Fato NF - foram detectados, inclusive, funcionários
considerados fantasmas . Visto que, tem pessoas que
se quer estão residindo no município e estão
recebendo pagamento advindos dos cofres públicos
municipais. Ao se confirmar tal denúncia, pode
configurar ato de improbidade administrativa ao
prefeito, conforme ofício enviado ao município no dia
20 de dezembro de 2021 e ter como desdobramento, o
afastamento imediato do prefeito municipal.
Vale lembrar que o prefeito Fernando Coelho já vem
sendo investigado pelo Ministério Público Estadual
por realizar operações financeiras com empresas de
faixadas (fantasmas) e já foi surpreendido pela visita
do GAECO (Grupo de Atuação Especial no Combate
ao Crime Organizado).
A população da cidade vive alvoroçada com tantos
escândalos envolvendo o prefeito, vice prefeito,
secretários e até alguns servidores públicos em cargos
comissionados. ´Esperamos que a justiça tome todas
as providências cabíveis e intervenha mais uma vez a

Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA
Assunto: Requisição de Informações
Ref. NF 002355-509/2021
Senhor Procurador,
Considerando a tramitação da NF 002355-509/2021,
instaurada a partir de demanda
registrada na Ouvidoria do Ministério Público do
Maranhão, onde consta o seguinte relato:
Relato: Considerando que estamos vivendo ainda em
período de pandemia, e que
em lei fora proibido qualquer tipo de contratação.
Considerando que o prefeito de
Bom Jesus das Selvas -MA realizou um seletivo para
contratação temporária de
4
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vários servidores o que incorre em crime por descobrir
a lei complementar 173 de

MINISTÉRIO PÚBLICO
01ª Promotoria de Justiça da Comarca de Buriticupu

2020. Sirvo-me desse meio para denunciar que em
Bom Jesus das Selvas, as
contratações permanecem e de forma escancarada.
Considerando o disposto na Lei Complementar
173/2020 que ´Estabelece o

2021: O Ministério Público do Maranhão na defesa
dos direitos humanos e da efetividade das políticas
públicas
Rua Cibrazém s/n.º - Centro, Buriticupu / MA
(

Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19),
altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, e dá outras providências´.
Venho por meio desta, informar que o município de
Bom Jesus das Selvas-MA tem
infringindo o que proíbe o Art. 8º em seus incisos II, III
e IV da referida Lei que
versa: ´Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid19 ficam proibidos, até 31 de

CEP: 65.393-000 Telefone: (98) 3664-7513 e-mail:
1pjburiticupu@mpma.mp.br 1 / 2 *) Documento
assinado eletronicamente por FELIPE AUGUSTO
ROTONDO em 20 de Dezembro de 2021 às 11:20 hrs
conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.2002/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do
Código Civil Brasileiro. Autenticidade do documento
p o d e
s e r
v e r i f i c a d a
e m
https://mpma.mp.br/autenticidade utilizando-se:
Número do documento: OFC-1ªPJBUR-2972021,
Código de Validação: 851BD10ACD.
Público do Maranhão que proceda com as devidas
investigações sobre o assunto e
para dar veracidade a essa denúncia, envio uma folha
de resumo de ponto de uma
determinada Unidade Escolar. Ressaltando que as
contratações existem em todas as

dezembro de 2021, de: II - criar cargo, emprego ou
função que implique aumento de

secretarias municipais.

despesa; III - alterar estrutura de carreira que implique
aumento de despesa; IV -

Considerando os fatos narrados podem configurar ato
de improbidade administrativa.

admitir ou contratar pessoal, a qualquer título,
ressalvadas as reposições de cargos

Desta feita, o Ministério Público NOTIFICA o
Município acerca dos fatos narrados e no

de chefia, de direção e de assessoramento que não
acarretem aumento de despesa, as

prazo de 10 (dez) dias úteis, REQUISITA
esclarecimentos e defesa acerca da suposta criação
de

reposições decorrentes de vacâncias de cargos
efetivos ou vitalícios, as contratações
temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37
da Constituição Federal, as
contratações de temporários para prestação de serviço
militar e as contratações de
alunos de órgãos de formação de militares; Assim
sendo, peço ao Ministério

cargos e contratação de servidores durante o período
vedado pela Lei Complementar Federal
173/2020 .
Segue anexo, cópia integral da NF.
A resposta ao referido expediente, deverá ser
encaminhada através do e-mail
1pjburiticupu@mpma.mp.br.

ESTADO DO MARANHÃO
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Respeitosamente,
assinado eletronicamente em 20/12/2021 às 11:20 hrs
(*)
FELIPE AUGUSTO ROTONDO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
01ª Promotoria de Justiça da Comarca de Buriticupu
2021: O Ministério Público do Maranhão na defesa
dos direitos humanos e da efetividade das políticas
públicas
Rua Cibrazém s/n.º - Centro, Buriticupu / MA
(
CEP: 65.393-000 Telefone: (98) 3664-7513 e-mail:
1pjburiticupu@
Site: https://www.acaivip.com.br/noticias/brasil/795273
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Urgente: Ministério Público recomenda a
proibição festas e demais eventos no
Maranhão
A Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão emitiu
recomendação aos prefeitos dos 217 municípios
maranhenses para que adotem todas as medidas
sanitárias necessárias à contenção da expansão da
contaminação pela Covid-19 devido ao estado de
calamidade pública declarado pelo Decreto Estadual
nº 37.360/2022.
De acordo com o MP, existe a necessidade de adoção
de medidas sanitárias eficazes para deter o avanço
exponencial da contaminação e a drástica elevação
dos casos de internações e óbitos em decorrência da
Covid-19 e suas variantes Delta e Ômicron no
Maranhão.
Entre principais recomendações está a proibição de
festividades e demais eventos que possam ocasionar
qualquer tipo de aglomeração, como vaquejadas,
festejos, carnaval e similares, enquanto perdurar a
emergência sanitária decorrente da pandemia de
Covid-19. Para isso, o MP pede a negativa de licenças
e autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração.
Com base no decreto do governo, o MP recomendou o
uso obrigatório de máscaras em locais públicos e
privados, fechados ou abertos, além do
distanciamento de segurança para evitar a
contaminação pelo vírus da Covid-19 e suas variantes.
Site: https://folhadomaranhao.com/2022/01/08/urgenteministerio-publico-recomenda-a-proibicao-festas-edemais-eventos-no-maranhao/
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PGJ participa de posse da nova diretoria da
Ampem
Rua Osvaldo Cruz, nº 1396, Centro
65020-910
São Luis - Maranhão

CEP

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
participou, de forma virtual, da posse da Diretoria
Executiva, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal da
Associação do Ministério Público do Estado do
Maranhão (Ampem) para o biênio 2022/2023,
realizada nesta sexta-feira, 7, na sede da Associação,
no Calhau.
A solenidade foi prestigiada por procuradores e
promotores associados, membros de órgãos e
entidades como Câmara Municipal, Ordem dos
Advogados do Brasil - Seccional Maranhão (OAB-MA),
Associação dos Magistrados, Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público do Maranhão
(Conamp) e convidados.
Por meio de vídeo, Eduardo Nicolau parabenizou o
presidente reeleito, Gilberto Câmara França Júnior, e
os demais membros da nova diretoria. "Queria desejar
à nossa diretoria da Associação, na pessoa do Dr.
Gilberto Câmara, toda a felicidade do mundo para
essa nova diretoria. Queria desejar à nossa
Associação muito êxito, e a parceria continua. Contem
comigo, contem com Eduardo Nicolau, procurador de
justiça e procurador-geral, há 42 anos sócio da
Ampem", destacou.

"Os desafios que nos esperam são muitos, mas já
demos demonstração que mesmo em período de crise
soubemos avançar. E vamos em busca de novas
conquistas, pois sabemos como fazê-lo e somos
conscientes da nossa importância na defesa do
Ministério Público e de seus membros", enfatizou.
Além do presidente Gilberto Câmara, a diretoria
executiva da Ampem é composta pelos seguintes
membros: Reinaldo Campos Júnior (1º vicepresidente), Isabelle Saraiva (2ª vice-presidente),
André Charles Martins (1º secretário), Gervásio Ribeiro
Filho (2º secretário), Esdras Soares Júnior (1º
tesoureiro) e José Cláudio Cabral (2º tesoureiro).
Já o conselho consultivo tem como titulares os
seguintes membros: Aline Albuquerque, Sandra
Fagundes e Lays Gabriela Pedrosa, e como suplentes
Natália Macedo Tavares, José Ribamar Baima do
Lago e Gustavo Bueno.
Redação: CCOM-MPMA
Site: https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-denoticias-gerais/11/18641

O procurador-geral de justiça mencionou o Ato
Regulamentar 12022, que passou a vigorar nessa
sexta-feira, 7, retomando o trabalho remoto no âmbito
do Ministério Público do Maranhão até o dia 31 de
janeiro. "Porque estamos com uma pandemia em uma
nova fase, de Covid e também de gripe, e não quero
colocar em risco nenhuma vida. Nós, do Ministério
Público, cuidamos dos outros, então precisamos
cuidar de nós também", ressaltou.
CONQUISTAS
Em seu discurso de posse, Gilberto Câmara destacou
algumas conquistas alcançadas pela entidade,
principalmente no que se refere à política de
valorização dos membros do MP. Nesse sentido, ele
ressaltou a importância do diálogo com a
Administração Superior. Ele também destacou
algumas das ações que deverão ser implantadas
nesse novo biênio.
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Promotoria recomenda realização de
concurso público em Anajatuba
Celso Almeida

de justiça.

O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
encaminhou, em 6 de janeiro, Recomendação ao
prefeito de Anajatuba, Hélder Lopes Aragão,
solicitando realização de concurso público para 255
cargos nas secretarias municipais de Saúde,
Educação, Infraestrutura e Obras Públicas,
Administração, Finanças, Assistência e
Desenvolvimento Social, Agricultura, Pecuária, Pesca
e Abastecimento e Meio Ambiente.

SEM CONCURSO PÚBLICO

No documento, o promotor de justiça Rodrigo Alves
Cantanhede solicita, ainda, definição de cronograma,
compreendendo prazo máximo de seis meses a partir
da homologação do certame.
Também a partir da homologação, o MPMA pede a
substituição gradual, em 30 dias, de todos os contratos
temporários, simplificados, minicontratos ou
instrumentos com vínculo precário, por candidatos
aprovados dentro ou fora do número de vagas, para
suprir demandas do município, observando a ordem
de classificação.
PROCESSO SELETIVO
Com base na lei municipal nº 562/2021, de 23 de
dezembro de 2021, o Município de Anajatuba publicou,
em 30 de dezembro, o Edital nº 02/2021, tratando da
realização do processo seletivo.
Disponibilizado em 3 de janeiro, o documento
estabeleceu um período exíguo para as inscrições: de
4 a 6 de janeiro. Para o Ministério Público, isto
comprova a ausência de ampla divulgação (violando o
princípio da publicidade) e acesso ao igualitário de
todos os candidatos, o que afronta os princípios de
isonomia e impessoalidade.

O Município de Anajatuba não realiza concurso público
há 10 anos, adotando a prática de processos seletivos,
em desacordo com a Constituição Federal.
Em 2019, o MPMA ajuizou Ação Civil Pública por ato
de improbidade administrativa em desfavor dos
gestores responsáveis pelas contratações irregulares,
Sydnei Costa Pereira (2015-2019) e Helder Lopes
Aragão (2013-2015). O atual prefeito também foi alvo
de Ação Penal.
No mesmo ano, também foi ajuizada Ação Civil
Pública requerendo realização de concurso público no
município.
INCONSTITUCIONALIDADE
No final de 2021, foi aprovada nova lei municipal para
realização de contratações temporárias com teor
semelhante às que já foram declaradas
inconstitucionais. Por isso, a Promotoria de Justiça de
Anajatuba realizou Representação junto à
Procuradoria Geral de Justiça para análise da
constitucionalidade da lei.
"Considerando que a exoneração de todos os
servidores contratados implicaria em paralisação das
atividades do Município, expedi a Recomendação para
realização do concurso e a adequação do processo
seletivo", explica o representante do Ministério
Público.
Site: https://blogdocelsoalmeida.com/promotoriarecomenda-realizacao-de-concurso-publico-emanajatuba

O MPMA igualmente pede a adequação do edital para
garantir a seleção por critérios objetivos, eliminando a
fase de entrevista (que correspondia a 44% da
pontuação no certame), sem especificação de critérios
objetivos de pontuação.
"A fase de entrevista enseja subjetivismos, violando
princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência e
supremacia do interesse público", destaca o promotor
9
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Cadê o MP? Dono de bar, filho de prefeito
do interior promove aglomeração
Neto Cruz

Indo na contramão do combate à pandemia, o filho do
prefeito de Morros, Mayron, o vulgo Paraibinha,
promete uma noite que será um ninho de Covid-19 em
plena nova onda do vírus que já devastou inúmeras
famílias morruenses .
O Ministério Público, segundo postagem no
Instagram do renomado Professor de Geografia Hilton
Franco , recomendou, na data de hoje (8), que fosse
suspenso qualquer evento que promova aglomeração.
O filho do prefeito de Morros, peitando as autoridades,
mantem agenda para a noite deste sábado, 8.
EM TEMPO
Enquanto todos os municípios cancelaram todo tipo de
festas e eventos que aglomeram, em Morros hoje se
encontra a maior festa no Faroeste Pub, do filho do
senhor Paraíba. (grifo de leitor do blog)
Site: https://netocruz.blog.br/2022/01/08/cade-o-mpdono-de-bar-filho-de-prefeito-do-interior-promoveaglomeracao/
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MP recomenda não realização de carnaval e
eventos privados no Maranhão
Eduardo Ericeira

O Ministério Público do Maranhão (MP/MA),
recomendou que os municípios maranhenses não
realizarem Carnaval neste ano de 2022 e também
proíbam festas privadas neste período de pré-carnaval
e ainda na folia momesca.
Tal medida, é por conta da preocupação com o
aumento dos casos de covid, bem como a
preocupação com o surgimento de novas variantes,
como a Ômicron, além do aumento de casos de
síndromes respiratórias no Maranhão, e que tem
acometido pessoas em todo o país.
Site:
http://blogeduardoericeira.blogspot.com/2022/01/mprecomenda-nao-realizacao-de-carnaval.html
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MP quer que prefeitos afrontem Flávio Dino
e determinem uso de máscaras em locais
abertos
gilbertoleda

O Ministério Público do Maranhão emitiu na quintafeira (6) uma curiosa recomendação a todos os
prefeitos do Maranhão.
Diz o documento que os gestores devem tornar
obrigatória nos municípios a utilização de máscaras
tanto em locais abertos, quanto em fechados.
Atualmente, vigora no Maranhão um decreto do
governador Flávio Dino (PSB) que permite o não uso
do objeto em locais abertos - tornando-o obrigatório
apenas nos fechados .
Decisão do STF, contudo, permite que gestores
municipais adotem medidas mais restritivas que as
dos governadores, ou do presidente da República.
O MP sugere, ainda, que todos os prefeitos proíbam a
realização de festas como carnaval e vaquejadas, e
acrescenta que caberá a eles divulgar os termos da
recomendação - após dar ciência aos promotores
locais do recebimento da documentação -, sob penas
de abertura de investigações contra si.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2022/01/08/mp-quer-queprefeitos-afrontem-flavio-dino-e-determinem-uso-demascaras-em-locais-abertos/
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MP-MA orienta prefeitos a não realizarem
festas carnavalescas em 2022, bem como
eventos privados (Festa)
A Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão
recomendou aos prefeitos dos municípios
maranhenses a que não realizem as festas
carnavalescas em 2022, bem como os eventos
privados nas cidades para evitar a expansão da
contaminação da covid-19. Confira abaixo:
Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo
TwitterT e pelo Facebook.
Site: https://luiscardoso.com.br/festa/2022/01/mp-maorienta-prefeitos-a-nao-realizarem-festas-carnavalescasem-2022-bem-como-eventos-privados/
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Prefeito Fernando Coelho de Bom Jesus das
Selvas-MA, foi notificado pelo MP, após
receber denúncia de contratações irregulares
A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriticupu,
notificou o município de Bom Jesus das Selvas-MA e
consecutivamente o Prefeito Fernando Coelho por
receber uma denúncia sobre as contratações
irregulares realizadas no período vedado pela Lei
Complementar 173/2020, que proibia até 31 de
dezembro de 2021, qualquer criação de cargo,
emprego ou função que implique aumento de despesa;
e de admitir ou contratar pessoal, a qualquer título.
Segundo a denúncia que gerou uma Notícia de Fato NF - foram detectados, inclusive, funcionários
considerados "fantasmas". Visto que, tem pessoas que
se quer estão residindo no município e estão
recebendo pagamento advindos dos cofres públicos
municipais. Ao se confirmar tal denúncia, pode
configurar ato de improbidade administrativa ao
prefeito, conforme ofício enviado ao município no dia
20 de dezembro de 2021 e ter como desdobramento, o
afastamento imediato do prefeito municipal.
Vale lembrar que o prefeito Fernando Coelho já vem
sendo investigado pelo Ministério Público Estadual
por realizar operações financeiras com empresas de
faixadas (fantasmas) e já foi surpreendido pela visita
do GAECO (Grupo de Atuação Especial no Combate
ao Crime Organizado).
Outros fatos
Servidores públicos, através do Sindicato dos
servidores públicos de Bom Jesus das Selvas,
decidiram fazer algumas manifestações, mesmo em
período de recesso, contra as atitudes do Prefeito
municipal Fernando Coelho e Secretária de Educação,
Eliane Coelho(irmã do prefeito).
Tudo começou quando o prefeito enviou uma lei para
ser aprovada em caráter de urgência pelos vereadores
do município, que versava sobre o pagamento do
abono salarial referente ao recurso do FUNDEB/2021,
devido aos profissionais da educação. A referida lei foi
aprovada, em seguida sancionada e publicada. Ocorre
que o dito pagamento deveria ser feito até o dia 31 de
dezembro de 2021, conforme entendimento do
judiciário e de acordo com a própria lei de autoria do
prefeito.

Diante do não pagamento e da falta de satisfação do
prefeito, os servidores públicos representados pelo
Sindicato dos Servidores Públicos - SINSERP,
indignados, decidiram primeiramente impetrar ação
com pedido de mandado de segurança para bloqueio
imediato da conta e de todos os valores do recurso
FUNDEB, além de fixarem faixas, outdoor e
panfletagem pelas ruas da cidade.
Mesmo com tantas manifestações, tanto o prefeito
quanto a secretária de educação, continuaram num
silêncio ensurdecedor, o que tem despertado revolta
tanto entre os servidores públicos quanto entre
populares.
A revolta se tornou mais latente, quando observado o
montante de recursos recebidos no ano de 2021,
totalizando o valor de 44.103.039,46 ( quarenta e
quatro milhões, cento e três mil, trinta e nove reais e
quarenta e seis centavos) , só do FUNDEB - recurso
destinado ao pagamento dos profissionais da
educação.
Em estudo realizado, o SINSERP, juntamente com a
comissão de servidores, constatou que a diferença de
repasses do ano de 2020 para 2021, foi de 1
3.269.830,24 (treze milhões, duzentos sessenta e
nove mil, oitocentos e trinta reais e vinte quatro
centavos) , um valor significativo que é considerado
sobras do FUNDEB, e que, de acordo com a LEI Nº
14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020 e
complementado pela LEI Nº 14.276, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 2021, deve ser devolvido em forma
de abono/rateio aos profissionais da educação.
Em retaliação às ações dos servidores, o prefeito
enviou seguranças armados para coagir os servidores
e apagar o outdoor fixado pelos mesmos. "Prefeito não
pagou e ainda apagou. Prefeito que não cumpre a lei é
fora da lei."
Insegurança institucional
A população da cidade vive alvoroçada com tantos
escândalos envolvendo o prefeito, vice prefeito,
secretários e até alguns servidores públicos em cargos
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comissionados. "Esperamos que a justiça tome todas
as providências cabíveis e intervenha mais uma vez a
fim de que todos os envolvidos sejam punidos na
forma da lei" . Disse um morador.
Site: https://osvaldomaya.com.br/prefeito-fernandocoelho-de-bom-jesus-das-selvas-ma-foi-notificado-pelomp-apos-receber-denuncia-de-contratacoes-irregulares/
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Maranhão retoma uso obrigatório de
máscaras em locais fechados
O Governo do Estado editou decreto, nesta sextafeira, 7, retomando a obrigatoriedade do uso de
máscara em ambientes fechados, em todo o
Maranhão.
A medida, que já valia para cidades com menos de
70% dos vacinados, leva em consideração o atual
momento da pandemia, com o registro de novas
variantes no país, como a delta e a ômicron, além do
aumento repentino dos casos de gripe, o que vem
sobrecarregando o sistema de saúde.
A flexibilização no uso de máscara no Maranhão
ocorreu em novembro de 2021. À época, o governador
Flávio Dino destacou a redução expressiva na
ocupação de leitos Covid-19 e nas taxas de óbito e de
transmissão.
Com o novo decreto, o uso da máscara em ambientes
fechados deixa de ser opcional.
248 infectados Apesar de não ter registrado nenhum
óbito nas últimas 24 horas, o número de novos casos
é de 248 infectados. Destes, 28 estão na ilha de São
Luís e 12 em Imperatriz. São 2,4 mil casos ativos da
doença, com 80 internações em enfermarias e 71
pessoas na UTI.
No total, o Maranhão já registrou 10.390 mortes da
doença. Os dados são referentes ao boletim
epidemiológico do dia 6 de janeiro de 2022.

condenado por Sérgio Moro a 23 anos de prisão no
âmbito da Lava Jato, por corrupção e lavagem de
dinheiro, passeou de lancha pelo litoral paraibano e se
reuniu com lideranças da esquerda em restaurantes
de João Pessoa.
As imagens da 'doce vida' do ex-homem forte do
governo de Luiz Inácio Lula da Silva circularam nas
redes sociais. Dirceu deixou a cadeia, em Curitiba, em
novembro de 2019, após o STF derrubar a prisão de
condenados em segunda instância.
Concurso O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
encaminhou, em 6 de janeiro, Recomendação ao
prefeito de Anajatuba, Hélder Aragão, solicitando
realização de concurso público para 255 cargos.
O município de Anajatuba não realiza concurso público
há 10 anos, adotando a prática de processos seletivos,
em desacordo com a Constituição Federal.
Carnavais cancelados O prefeito de Pinheiro, Luciano
Genésio, foi mais um gestor a confirmar o
cancelamento do Carnaval por conta do avanço da
Covid-19 e de síndromes gripais.
A Prefeitura de São José de Ribamar também decidiu
cancelar o Carnaval oficial da cidade.
O Lava Pratos, tradicional festa realizada após o
Carnaval, também não ocorrerá.

Deputada pode ser barrada A deputada bolsonarista
Mical Damasceno (PTB) pode ser impedida de ter
acesso às dependências da Assembleia Legislativa.
Resolução Administrativa divulgada ontem, 7, exige
comprovante de vacinação para entrar na Casa, e
como a deputada não tomou ainda nenhuma dose da
vacina contra a Covid-19, pode acabar sendo
barrada.

Visita à Emap A Empresa Maranhense de
Administração Portuária (EMAP) recebeu, ontem, 7, a
visita do capitão dos portos do Maranhão, Alekson
Barbosa da Silva Porto.

Pressão Para não ter o salário cortado, Mical
Damasceno poderá participar das sessões de forma
híbrida.

As autoridades marítimas foram recebidas pelo
presidente da EMAP, Ted Lago, e pelo diretor de
Operações, Jailson Luz.

Ele estava acompanhado do capitão de mar e guerra
Alexandre Roberto Januário, que assume a Capitania
dos Portos do Maranhão na próxima semana.

De acordo com informações apuradas pela coluna, já
há uma pressão para que o presidente da Assembleia,
deputado Othelino Neto revogue a medida.
Doce vida De férias na Paraíba, José Dirceu,
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Pedro Lucas destaca projeto que cria o
Banco de Empregos para Mulheres Vítimas
de Violência Doméstica e Familiar
(Editorial)
Gil Maranhão

Ao avaliar a sua atuação parlamentar em 2021 na
Câmara Federal, o deputado Pedro Lucas Fernandes
(PTB-MA) disse que apresentou alguns projetos de lei
relacionados às prioridades de vacinação e outros
temas sobre a pandemia da Covid-19. "Destaco no
início do ano a sanção da Lei Amália Barros, que
reconhece monoculares como pessoas com
deficiência visual. Em 2019, conheci o projeto,
apresentei um requerimento para acelerar a votação e
fiquei grato por vê-lo se tornar lei." Dentre as
propostas de sua autoria, ele sublinhou uma voltando
para a garantia do trabalho e renda - um dos focos da
sua luta na Câmara. "Para garantir mais condições no
mercado de trabalho para mulheres vítimas de
violência, propomos o PL 2221/2021, que Cria o
Programa Banco de Empregos para Mulheres
Vítimas de Violência Doméstica e Familiar", revelou.

orçamentárias, ainda mais agravadas por conta da
Covid-19." Na área da educação, Fernandes destacou
a audiência com o Ministério da Educação para tratar
sobre o IFMA de Colinas. "Destinamos recursos para
viabilizar a obra, que em 2022 começará a atender os
alunos da região", disse. Na área de proteção animal continuou o deputado - "propomos o PL 2219/2021,
que obriga agressores de animais a pagar todo o custo
de despesa e tratamentos de animais vítimas de
maus-tratos", citou.

O deputado listou outros projetos de sua autoria que
beneficiam as mulheres. "Tivemos conquistas
importantes em relação aos direitos das mulheres",
disse. "Apresentamos o PL 2220/2021, que estabelece
a prioridade na realização de exames toxicológicos de
mulheres vítimas de violência. Foi aprovado na
comissão de Esporte o PL 4866/2019, que protege
atletas contra violência física ou sexual. Também foi
aprovado na CCJ o PL 1416/2019, que garante
premiação igual para homens e mulheres em
competições com uso de recursos públicos. O projeto
aguarda análise no Senado", revelou.
SAÚDE E EDUCAÇÃO O deputado deu ênfase ao PL
635/2021, de sua autoria, que favorece os
trabalhadores com o fim das deduções de imposto de
renda e INSS sobre o 13° salário dos trabalhadores.
"Também apresentamos um projeto em benefício das
prefeituras", enfatizou o deputado, citando o PL
2822/2021, que visa reduzir as alíquotas de
contribuição previdenciária, patronal e do
funcionalismo, além de estabelecer limite para multas
em caso de inadimplemento. "O objetivo é diminuir a
tributação, visto que essas entidades enfrentam crises
2
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Marreca Filho destaca projetos do Cadastro
Nacional de Violência Contra a Mulher e
contra abuso sexual de crianças
GIL MARANHÃO A violência contra as mulheres e o
abuso sexual de crianças foram temas que intrigaram
o deputado federal Marreca Filho (Patriota-MA) em
2021 e acabaram se transformando em proposições
apresentadas em algumas comissões da Câmara dos
Deputados.
O parlamentar lamentou o aumento dos
violência doméstica. Com o intuito de trazer
ferramenta de combate a esses crimes, o
apresentou o PL 2.293/2021 que cria o
Nacional de Violência Contra a Mulher.

casos de
mais uma
deputado
Cadastro

O parlamentar revelou que, assim como esses, teve
outros projetos aprovados em comissões, como: PL
3.553/20, que cria diretrizes para acolher, atender e
recuperar gestantes dependentes químicas; PL
4.931/19, que obriga a realização de testes e ensaios
sobre a qualidade do asfalto em obras de rodovias
federais; PL 4.453/19, que regula o descarte e a
logística reversa de medicamentos de uso humano e
de uso veterinário; e o PL 3.659/20, que torna
obrigatório o fornecimento de protocolo de
atendimento aos pacientes de unidades de saúde
públicas e privadas para garantir a defesa dos direitos
e a garantia de atendimento.

"Além de contribuir nas investigações pelos órgãos de
segurança pública, visa ainda resguardar a mulher
vítima de violência, dispensando-a de ter que se referir
às violências sofridas, pois já estarão registradas".
Marreca Filho disse que as crianças, infelizmente,
também são vítimas frequentes de crimes sexuais.
Com intuito de inibir o cometimento desses crimes, ele
apresentou o PL 4.550/20, que aumenta a pena para
crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O
projeto recebeu aprovação na comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
AGRICULTURA FAMILIAR O deputado ressaltou que,
"como um parlamentar municipalista", uma das minhas
principais bandeiras é a promoção da agricultura
familiar, do trabalhador rural. Ele apresentou o PL
1118/2019, que reserva lugar específico para venda
de produtos da agricultura familiar em supermercados
e hipermercados, com o objetivo de fortalecer a
comercialização desses produtos e ressaltar a
importância da agricultura familiar perante os
consumidores. A proposta foi aprovada nas comissões
de Defesa do Consumidor e de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. A
promoção do desenvolvimento social também esteve
na sua agenda de 2021. "Apresentei ainda o projeto de
lei 2.731/20, que estabelece parceria entre a rede de
ensino tecnológico e os microempreendimentos.
Nosso objetivo é aumentar a competitividade e a
produtividade desse segmento, aliviando-o dos altos
custos de inovação tecnológica e convergindo para
ganhos sociais".
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ANAJATUBA - MPMA recomenda
realização de concurso público
O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
encaminhou, em 6 de janeiro, Recomendação ao
prefeito de Anajatuba, Hélder Lopes Aragão,
solicitando realização de concurso público para 255
cargos nas secretarias municipais de Saúde,
Educação, Infraestrutura e Obras Públicas,
Administração, Finanças, Assistência e
Desenvolvimento Social, Agricultura, Pecuária, Pesca
e Abastecimento e Meio Ambiente.
No documento, o promotor de justiça Rodrigo Alves
Cantanhede solicita, ainda, definição de cronograma,
compreendendo prazo máximo de seis meses a partir
da homologação do certame.

Anajatuba não realiza concurso público há 10 anos,
adotando a prática de processos seletivos, em
desacordo com a Constituição Federal.
Em 2019, o MPMA ajuizou Ação Civil Pública por ato
de improbidade administrativa em desfavor dos
gestores responsáveis pelas contratações irregulares,
Sydnei Costa Pereira (2015-2019) e Helder Lopes
Aragão (2013-2015). O atual prefeito também foi alvo
de Ação Penal.
No mesmo ano, também foi ajuizada Ação Civil
Pública requerendo realização de concurso público no
município.

Também a partir da homologação, o MPMA pede a
substituição gradual, em 30 dias a partir da
homologação do concurso, de todos os contratos
temporários, simplificados, minicontratos ou
instrumentos com vínculo precário, por candidatos
aprovados dentro ou fora do número de vagas, para
suprir demandas do município, observando a ordem
de classificação.

INCONSTITUCIONALIDADE No final de 2021, foi
aprovada nova lei municipal para realização de
contratações temporárias com teor semelhante às que
já foram declaradas inconstitucionais.

PROCESSO SELETIVO Com base na lei municipal nº
562/2021, de 23 de dezembro de 2021, o Município de
Anajatuba publicou, em 30 de dezembro, o Edital nº
02/2021, tratando da realização do processo seletivo.

"Considerando que a exoneração de todos os
servidores contratados implicaria em paralisação das
atividades do Município, expedi a Recomendação para
realização do concurso e a adequação do processo
seletivo", explica o representante do Ministério
Público. (CCOM-MPMA)

Disponibilizado em 3 de janeiro, o documento
estabeleceu um período exíguo para as inscrições: de
4 a 6 de janeiro. Para o Ministério Público, isto
comprova a ausência de ampla divulgação (violando o
princípio da publicidade) e acesso ao igualitário de
todos os candidatos, o que afronta os princípios de
isonomia e impessoalidade.

Por isso, a Promotoria de Justiça de Anajatuba
realizou Representação junto à Procuradoria Geral de
Justiça para análise da constitucionalidade da lei.

O MPMA igualmente pede a adequação do edital para
garantir a seleção por critérios objetivos, eliminando a
fase de entrevista (que correspondia a 44% da
pontuação no certame), sem especificação de critérios
objetivos de pontuação.
"A fase de entrevista enseja subjetivismos, violando
princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência e
supremacia do interesse público", destaca o promotor
de justiça.
SEM CONCURSO PÚBLICO O Município de
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Uso de máscaras volta a ser obrigatório em
ambientes fechados no Maranhão
A medida foi publicada nesta sexta-feira (7) pelo
governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB) em
decorrência do aumento dos casos de Covid-19 e do
surto de síndromes gripais em todo o estado.
O uso de máscaras em ambientes fechados voltou a
ser obrigatório em todo o Maranhão. A medida foi
publicada nesta sexta-feira (7) pelo governador do
Maranhão, Flávio Dino (PSB) em decorrência do
aumento dos casos de Covid-19 e do surto de
síndromes gripais em todo o estado.
O novo decreto revoga a medida editada pelo
governador, em 10 de novembro, que flexibilizava o
uso de máscara em cidades com até 70% das
população vacinada com as duas doses ou dose única
da vacina contra a Covid-19.
De acordo com o decreto, a flexibilização não se aplica
às pessoas infectadas com Covid-19, que também
deverão utilizar máscara facial de proteção em locais
abertos, conforme protocolos sanitários.
Site: https://ma98.com.br/2022/01/08/uso-de-mascarasvolta-a-ser-obrigatorio-em-ambientes-fechados-nomaranhao/
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Flávio Dino volta atrás e torna obrigatório
uso de máscaras em locais fechados
Alpanir Mesquita

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB),
publicou um decreto nesta sexta-feira (7),
determinando o uso obrigatório de máscaras de
proteção em locais fechados. A medida foi tomada em
decorrência do aumento dos casos de Covid-19 e do
surto de síndromes gripais em todo o estado.
O novo decreto revoga a medida editada pelo
governador, em 10 de novembro, que flexibilizava o
uso de máscara em cidades com até 70% da
população vacinada com as duas doses ou dose única
da vacina contra a Covid-19 ( relembre ).
De acordo com o decreto, a flexibilização não se aplica
às pessoas infectadas com Covid-19, que também
deverão utilizar máscara facial de proteção em locais
abertos, conforme protocolos sanitários.
Do G1 MA.
Site:
https://alpanirmesquita.blogspot.com/2022/01/flaviodino-volta-atras-e-torna.html
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Promotoria recomenda realização de
concurso público em Anajatuba
Celso Almeida

de justiça.

O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
encaminhou, em 6 de janeiro, Recomendação ao
prefeito de Anajatuba, Hélder Lopes Aragão,
solicitando realização de concurso público para 255
cargos nas secretarias municipais de Saúde,
Educação, Infraestrutura e Obras Públicas,
Administração, Finanças, Assistência e
Desenvolvimento Social, Agricultura, Pecuária, Pesca
e Abastecimento e Meio Ambiente.

SEM CONCURSO PÚBLICO

No documento, o promotor de justiça Rodrigo Alves
Cantanhede solicita, ainda, definição de cronograma,
compreendendo prazo máximo de seis meses a partir
da homologação do certame.
Também a partir da homologação, o MPMA pede a
substituição gradual, em 30 dias, de todos os contratos
temporários, simplificados, minicontratos ou
instrumentos com vínculo precário, por candidatos
aprovados dentro ou fora do número de vagas, para
suprir demandas do município, observando a ordem
de classificação.
PROCESSO SELETIVO
Com base na lei municipal nº 562/2021, de 23 de
dezembro de 2021, o Município de Anajatuba publicou,
em 30 de dezembro, o Edital nº 02/2021, tratando da
realização do processo seletivo.
Disponibilizado em 3 de janeiro, o documento
estabeleceu um período exíguo para as inscrições: de
4 a 6 de janeiro. Para o Ministério Público, isto
comprova a ausência de ampla divulgação (violando o
princípio da publicidade) e acesso ao igualitário de
todos os candidatos, o que afronta os princípios de
isonomia e impessoalidade.

O Município de Anajatuba não realiza concurso público
há 10 anos, adotando a prática de processos seletivos,
em desacordo com a Constituição Federal.
Em 2019, o MPMA ajuizou Ação Civil Pública por ato
de improbidade administrativa em desfavor dos
gestores responsáveis pelas contratações irregulares,
Sydnei Costa Pereira (2015-2019) e Helder Lopes
Aragão (2013-2015). O atual prefeito também foi alvo
de Ação Penal.
No mesmo ano, também foi ajuizada Ação Civil
Pública requerendo realização de concurso público no
município.
INCONSTITUCIONALIDADE
No final de 2021, foi aprovada nova lei municipal para
realização de contratações temporárias com teor
semelhante às que já foram declaradas
inconstitucionais. Por isso, a Promotoria de Justiça de
Anajatuba realizou Representação junto à
Procuradoria Geral de Justiça para análise da
constitucionalidade da lei.
"Considerando que a exoneração de todos os
servidores contratados implicaria em paralisação das
atividades do Município, expedi a Recomendação para
realização do concurso e a adequação do processo
seletivo", explica o representante do Ministério
Público.
Site: https://blogdocelsoalmeida.com/promotoriarecomenda-realizacao-de-concurso-publico-emanajatuba

O MPMA igualmente pede a adequação do edital para
garantir a seleção por critérios objetivos, eliminando a
fase de entrevista (que correspondia a 44% da
pontuação no certame), sem especificação de critérios
objetivos de pontuação.
"A fase de entrevista enseja subjetivismos, violando
princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência e
supremacia do interesse público", destaca o promotor
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Depois de pegar Covid-19, governador volta
a cobrar uso de máscara no Maranhão
O novo decreto revoga a medida editada pelo
governador, em 10 de novembro de 2021, que
flexibilizava o uso de máscara em cidades com até
70% das população vacinada com as duas doses ou
dose única da vacina contra a Covid-19.
No final do ano passado, mediante o grau de
estabilidade da doença no estado, Dino liberou o uso
de máscaras. Porém, a nova determinação do
governador se deve ao aumento dos números de
novos casos de Covid e do surto de gripe no
Maranhão.
Site:
https://blogdomariocarvalho.blogspot.com/2022/01/depoi
s-de-pegar-covid-19-governador.html
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Governo retorna com o uso obrigatório de
máscaras em locais fechados no Maranhão
Walison Campos

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB),
publicou um decreto nessa sexta-feira (7),
determinando o uso obrigatório de máscaras de
proteção em locais fechados. A medida foi tomada em
decorrência do aumento dos casos de Covid-19 e do
surto de síndromes gripais em todo o estado.
O novo decreto revoga a medida editada pelo
governador, em 10 de novembro, que flexibilizava o
uso de máscara em cidades com até 70% das
população vacinada com as duas doses ou dose única
da vacina contra a Covid-19.
De acordo com o decreto, a flexibilização não se aplica
às pessoas infectadas com Covid-19, que também
deverão utilizar máscara facial de proteção em locais
abertos, conforme protocolos sanitários.
Calamidade pública no Maranhão
Na quinta-feira (6), Flávio Dino publicou um decreto
renovando, até 31 de março deste ano, o estado de
calamidade pública em todo o Maranhão. A renovação
aconteceu devido ao cenário da pandemia no país
com o surgimento de novas variantes, como a Delta e
a Ômicron, que possuem alto grau de transmissão.
Com a decisão, é facilitada a transferência de recursos
do Estado aos municípios para o combate à pandemia.
Além disso, os processos de compras de insumos
também serão facilitados, não sendo necessário a
realização de um processo ordinário de licitação.
Segundo o documento, as medidas sanitárias
destinadas à contenção da Covid-19 e enfrentamento
da calamidade pública ainda serão divulgadas, por
meio de normas estaduais específicas.
Desde o início da pandemia de Covid-19, foi
decretado o estado de calamidade pública em todo o
território maranhense. Por G1-MA
Categoria: Uncategorized
Site: https://www.blogdowalison.com.br/governoretorna-com-o-uso-obrigatorio-de-mascaras-em-locaisfechados-no-maranhao/
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Governo volta atrás e determina o uso
obrigatório de máscaras em locais fechados
no Maranhão
Sergio

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB),
publicou um decreto nesta sexta-feira (7),
determinando o uso obrigatório de máscaras de
proteção em locais fechados . A medida foi tomada em
decorrência do aumento dos casos de Covid-19 e do
surto de síndromes gripais em todo o estado.
O novo decreto revoga a medida editada pelo
governador, em 10 de novembro, que flexibilizava o
uso de máscara em cidades com até 70% das
população vacinada com as duas doses ou dose única
da vacina contra a Covid-19.
De acordo com o decreto, a flexibilização não se aplica
às pessoas infectadas com Covid-19, que também
deverão utilizar máscara facial de proteção em locais
abertos, conforme protocolos sanitários.
Site: https://blogdowellingtonsergio.com.br/governovolta-atras-e-determina-o-uso-obrigatorio-de-mascarasem-locais-fechados-no-maranhao/
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Prefeito Fernando Coelho de Bom Jesus das
Selvas-MA, foi notificado pelo MP, após
receber denúncia de contratações irregulares
A Promotoria de Justiça da Comarca de Buriticupu,
notificou o município de Bom Jesus das Selvas-MA e
consecutivamente o Prefeito Fernando Coelho por
receber uma denúncia sobre as contratações
irregulares realizadas no período vedado pela Lei
Complementar 173/2020, que proibia até 31 de
dezembro de 2021, qualquer criação de cargo,
emprego ou função que implique aumento de despesa;
e de admitir ou contratar pessoal, a qualquer título.
Segundo a denúncia que gerou uma Notícia de Fato NF - foram detectados, inclusive, funcionários
considerados "fantasmas". Visto que, tem pessoas que
se quer estão residindo no município e estão
recebendo pagamento advindos dos cofres públicos
municipais. Ao se confirmar tal denúncia, pode
configurar ato de improbidade administrativa ao
prefeito, conforme ofício enviado ao município no dia
20 de dezembro de 2021 e ter como desdobramento, o
afastamento imediato do prefeito municipal.
Vale lembrar que o prefeito Fernando Coelho já vem
sendo investigado pelo Ministério Público Estadual
por realizar operações financeiras com empresas de
faixadas (fantasmas) e já foi surpreendido pela visita
do GAECO (Grupo de Atuação Especial no Combate
ao Crime Organizado).
Outros fatos
Servidores públicos, através do Sindicato dos
servidores públicos de Bom Jesus das Selvas,
decidiram fazer algumas manifestações, mesmo em
período de recesso, contra as atitudes do Prefeito
municipal Fernando Coelho e Secretária de Educação,
Eliane Coelho(irmã do prefeito).
Tudo começou quando o prefeito enviou uma lei para
ser aprovada em caráter de urgência pelos vereadores
do município, que versava sobre o pagamento do
abono salarial referente ao recurso do FUNDEB/2021,
devido aos profissionais da educação. A referida lei foi
aprovada, em seguida sancionada e publicada. Ocorre
que o dito pagamento deveria ser feito até o dia 31 de
dezembro de 2021, conforme entendimento do
judiciário e de acordo com a própria lei de autoria do
prefeito.

Diante do não pagamento e da falta de satisfação do
prefeito, os servidores públicos representados pelo
Sindicato dos Servidores Públicos - SINSERP,
indignados, decidiram primeiramente impetrar ação
com pedido de mandado de segurança para bloqueio
imediato da conta e de todos os valores do recurso
FUNDEB, além de fixarem faixas, outdoor e
panfletagem pelas ruas da cidade.
Mesmo com tantas manifestações, tanto o prefeito
quanto a secretária de educação, continuaram num
silêncio ensurdecedor, o que tem despertado revolta
tanto entre os servidores públicos quanto entre
populares.
A revolta se tornou mais latente, quando observado o
montante de recursos recebidos no ano de 2021,
totalizando o valor de 44.103.039,46 ( quarenta e
quatro milhões, cento e três mil, trinta e nove reais e
quarenta e seis centavos) , só do FUNDEB - recurso
destinado ao pagamento dos profissionais da
educação.
Em estudo realizado, o SINSERP, juntamente com a
comissão de servidores, constatou que a diferença de
repasses do ano de 2020 para 2021, foi de 1
3.269.830,24 (treze milhões, duzentos sessenta e
nove mil, oitocentos e trinta reais e vinte quatro
centavos) , um valor significativo que é considerado
sobras do FUNDEB, e que, de acordo com a LEI Nº
14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020 e
complementado pela LEI Nº 14.276, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 2021, deve ser devolvido em forma
de abono/rateio aos profissionais da educação.
Em retaliação às ações dos servidores, o prefeito
enviou seguranças armados para coagir os servidores
e apagar o outdoor fixado pelos mesmos. "Prefeito não
pagou e ainda apagou. Prefeito que não cumpre a lei é
fora da lei."
Insegurança institucional
A população da cidade vive alvoroçada com tantos
escândalos envolvendo o prefeito, vice prefeito,
secretários e até alguns servidores públicos em cargos
11
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comissionados. "Esperamos que a justiça tome todas
as providências cabíveis e intervenha mais uma vez a
fim de que todos os envolvidos sejam punidos na
forma da lei" . Disse um morador.
Site: https://osvaldomaya.com.br/prefeito-fernandocoelho-de-bom-jesus-das-selvas-ma-foi-notificado-pelomp-apos-receber-denuncia-de-contratacoes-irregulares/
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MPMA recomenda cancelamento de festas a
prefeitos
O Ministério Público do Maranhão emitiu
recomendação aos prefeitos dos 217 municípios do
Maranhão.
No documento, o MP recomenda aos gestores que
tornem obrigatória nos municípios a utilização de
máscaras tanto em locais abertos, quanto em
fechados.
O MP sugere que todos os prefeitos proíbam a
realização de festas como carnaval, vaquejadas e
outros eventos que possam provocar aglomerações.
Veja as recomendações:
1 - O uso obrigatório de máscaras em locais públicos e
privados, fechados ou abertos;
2 - A observância do distanciamento de segurança
para evitar a contaminação pelo vírus da Covid-19 e
suas variantes Delta e Ômicron;
3 - A proibição de festividades e demais eventos que
possam ocasionar qualquer tipo de aglomeração,
como vaquejadas, festejos, carnaval e similares,
enquanto perdurar a emergência sanitária decorrente
da pandemia de Covid-19;
4 - A negativa de licenças e autorizações para
festividades e demais eventos privados que possam
ocasionar qualquer tipo de aglomeração, enquanto
perdurar a emergência sanitária decorrente da
pandemia de Covid-19,
5 - Todas as medidas administrativas e judiciais
necessárias para impedir a ocorrência de
aglomerações e a realização de eventos,
especialmente no período carnavalesco, bem como
enquanto perdurar a pandemia de Covid-19.
Site: https://www.blogdoantoniomartins.com/mpmarecomenda-cancelamento-de-festas-a-prefeitos/
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MP QUER QUE PREFEITOS AFONTEM
FLÁVIO DINO SOBRE USO DE
MÁSCARAS EM LOCAIS ABERTOS
Leandro de Sá

Menu
O Ministério Público do Maranhão emitiu na quintafeira (6) uma curiosa recomendação a todos os
prefeitos do Maranhão.
Diz o documento que os gestores devem tornar
obrigatória nos municípios a utilização de máscaras
tanto em locais abertos, quanto em fechados.
Atualmente, vigora no Maranhão um decreto do
governador Flávio Dino (PSB) que permite o não uso
do objeto em locais abertos - tornando-o obrigatório
apenas nos fechados .
Decisão do STF, contudo, permite que gestores
municipais adotem medidas mais restritivas que as
dos governadores, ou do presidente da República.
O MP sugere, ainda, que todos os prefeitos proíbam a
realização de festas como carnaval e vaquejadas, e
acrescenta que caberá a eles divulgar os termos da
recomendação - após dar ciência aos promotores
locais do recebimento da documentação -, sob penas
de abertura de investigações contra si.
Fonte: Gilberto Léda
O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
Facebook Youtube Instagram
Desculpe, sem enquetes no momento
Direitos Autorais © 2022 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Personalizado por: JOERI
Site: https://www.blogdodesa.com.br/mp-quer-queprefeitos-afontem-flavio-dino-sobre-uso-de-mascarasem-locais-abertos/
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Grande São Luís teve 34 homicídios só no
mês de dezembro de 2021
A Grande São Luís registrou 34 mortes violentas
somente entre os dias 01 e 31 de dezembro, segundo
dados da Secretaria de Segurança Pública do
Maranhão.
Segundo os números, foram 32 homicídios dolosos e 2
latrocínios (roubo seguido de morte), a maioria em São
Luís. De todos os crimes. 29 foram cometidos por
arma de fogo. Os dados também apontam que a
maioria dos assassinatos ocorreu durante a noite, com
vítimas jovens e idade entre 15 e 25 anos.
São Luís - 21 homicídios (induindo 2 latrocínios) Paço
do Lumiar - 3 homicídios
São José de Ribamar - 7 homicídios
Raposa - 2 homicídios
Em outubro, foram 25 mortes violentas, e. em
novembro, foram 28, incluindo três latrocínios. No ano,
foram 326 assassinatos, o que leva a uma média de
0,89 homicídios por dia, em 2021. Os meses mais
violentos foram janeiro, com 37 assassinatos, e junho
com 36.Do G1/MA
Site: https://issuu.com/pdfatosefatos/docs/09e10012022
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Quinto camponês é assassinado em dois anos
na região de Arari
Redação

Nesse sábado, dia 08, morreu o lavrador José
Francisco Lopes Rodrigues, o "Quiqui" de 58 anos. Ele
estava internado em São Luís desde o dia 3 de
janeiro, quando foi atingido por tiros em sua própria
casa, na comunidade Cedro em Arari - região da
Baixada Maranhense.
O crime pode ter ligação por conflitos agrários entre
grileiros e lavradores. Na ocasião, a neta da vítima, de
apenas 10 anos, também foi atingida e levada ao
hospital, mas não corre risco de morte.
De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram
armados na localidade e efetuaram os disparos.
Quiqui e a neta foram levados a um hospital da cidade,
mas, devido à gravidade dos ferimentos, o lavrador
precisou ser transferido para a capital. No entanto, não
resistiu e foi a óbito.
A Delegacia de Arari está investigando o caso, mas,
até o momento, ninguém foi preso.
Em nota, o PSTU se solidarizou às famílias dos
lavradores do movimento Fóruns e Redes de
Cidadania, assassinados em disputas de terras.
"Lutaremos para que estes crimes não caiam no
esquecimento e que seja feita justiça. É preciso
continuar a luta pela realização de uma reforma
agrária que assegure terra e condições de produção
aos camponeses pobres", diz trecho da nota.
Site: https://jornalpequeno.com.br/2022/01/10/quintocampones-e-assassinado-em-dois-anos-na-regiao-dearari/
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Contas de água - CAXIAS EM OFF
CAXIAS EM OFF

faturas aos consumidores.

A direção do Sistema de Abastecimento de Água e
Esgotos de Caxias (Saae) já emitiu nota explicando
que teria sido um erro do Departamento Comercial,
mas os consumidores atingidos pelos grandes
aumentos no valor da tarifa não se conformam e as
filas de gente reclamando só cresce à porta da
autarquia caxiense.

Açude

O caso é que neste mês os consumidores locais
tomaram um grande susto ao receber as contas de
água do Saae. O aumento no preço da tarifa,
aprovado no mês de dezembro do ano passado pela
Câmara Municipal de Caxias, na prática, ultrapassou,
e muito, os 12% previstos no projeto enviado ao
Legislativo pelo Executivo da Princesa do Sertão.
A gritaria dos que receberam a fatura, claro, veio de
imediato.
Pois numa época de aperto e de agrura financeira,
quando os cidadãos brasileiros e caxienses passam
por todo tipo de privações econômicas na luta para
sustentar minimamente suas famílias, a indigesta
cobrança provocou uma revolta generalizada. Mas,
ante a repercussão negativa, a comunicação do
governo municipal se apressou em divulgar que novas
faturas serão emitidas, agora sem os valores
exorbitantes das primeiras que a população recebeu.

Ainda repercute o despacho da juíza Marcela Lobo, da
3a Vara Criminal de Caxias, mandando o ex-prefeito
de Caxias Paulo Celso Fonseca Marinho 'demolir' a
barragem (abertura gradual) construída em sua
propriedade e responsável pelo alagamento de um
trecho da Avenida Carmosina Coutinho, via que dá
acesso ao conjunto Vila Paraíso, em Caxias MA. O
magistrada emitiu a ordem na quarta-feira passada
(5/1)...
Confusão
...O fato é que o alagamento da área continua
dificultado a passagem de veículos e dos moradores
do lugar e gerado grande confusão no local da
enchente...
O temor
...Afora isso, também persiste o temor de que as
paredes do açude se rompam devido às fortes chuvas
que continuam caindo na região e as águas invadam a
pequena Vila São José, localizada um pouco mais
abaixo na área urbana da Princesa do Sertão
maranhense...
Ação do Município

Reclamação
De qualquer forma, o vereador oposicionista Daniel
Barros também já protocolou no Ministério Público
local uma reclamação, pedindo que os aumentos
aprovados pela bancada governista no Legislativo
sejam anulados...

...A ação foi protocolada na Justiça pelo próprio
Município de Caxias (governo municipal), que
argumentou sobre o risco iminente de rompimento da
barragem alvo da polêmica.
Abono salarial

Reclamação II

Em protesto contra o governo da prefeita Josa Silva,
na manhã

...O deputado estadual Adelmo Soares também agiu
provocando a Defensoria Pública no sentido de que a
mesma entre com ação parecida, idem, pedindo o
cancelamento dos aumentos na tarifa de fornecimento
de água em Caxias...

de terça-feira passada (4/11), educadores de São
João do Sóter saíram às ruas da cidade para
reivindicar o pagamento do abono salarial a que têm
direito no município...

Erros grosseiros

Greve

...As reclamações são pertinentes porque, em alguns
casos, usuários do sistema de água receberam contas
com aumentos de mais de 200%, o que apontaria, sim,
para erros grosseiros do Saae na hora de emitir as

...Em carta aberta à população, os professores
sotenses ameaçaram, e continuam ameaçando, fazer
um amplo movimento paredista na cidade no início do
ano letivo, caso a chefe do Executivo daquele
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município não atenda às suas reivindicações.
Apostas

digitalmflip.sflip.com.br/temp_site/issuedb056ecf99d3fedd1f0c87aa2f39f2ee.pdf

Já há apostas nos bastidores caxienses sobre a
disputa estadual de 2022... Os palpites de maior valor
acontecem em cima da candidatura de deputada
federal da secretária municipal de Governo de Caxias,
Amanda Gentil...
Suplente
...O que ocorre também em relação à candidatura a
federal do vice-prefeito de Caxias, Paulo Marinho
Júnior... PM Júnior vai tentar se eleger pela terceira
vez. Nas vezes anteriores em que concorreu o
primogênito da família Marinho só conseguiu ficar
como suplente...
Apostas II
...Mas as apostas também se desdobram em cima da
tentativa do deputado estadual Adelmo Soares de se
reeleger e também da estreia no jogo eleitoral da
região da primeira-dama de Matões, Claúdia Coutinho.
Partidos confiáveis
Enquanto isso, os demais pretensos concorrentes ou a
deputado estadual ou a deputado federal na região
ainda esbarram em dificuldades básicas, como a de se
filiar em partidos locais confiáveis, nos quais não
sejam surpreendidos de última hora pela anulação de
suas pré-candidaturas por caciques estaduais que
controlam as agremiações em São Luís...
Comum acontecer
...Uma preocupação dos políticos de menor expressão
local que faz todo sentido, pois a tirada de tapete de
pré-candidatos nas disputas estaduais em Caxias é
muito comum acontecer.
GONZO
Inconformado - Pessoas próximas ao ex-prefeito Paulo
Marinho dizem que o mesmo não se conforma com a
decisão da juíza Marcela Lobo, que ordenou a
demolição da barragem na propriedade do ex-gestor
caxiense!!!
Aguaceiro - A propósito, o aguaceiro permanece
naquele trecho da Avenida Carmosina Coutinho.
Como não houve nenhuma alteração capaz de corrigir
a invasão da água no local, o alagamento continua
infernizando a vida dos moradores da Vila Paraíso!!!
Site: https://cdn-
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MPMA recomenda realização de concurso
público em Anjatuba
O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
encaminhou, em 6 de janeiro, Recomendação ao
prefeito de Anajatuba, Hélder Lopes Aragão,
solicitando realização de concurso público para 255
cargos nas secretarias municipais de Saúde,
Educação, Infraestrutura e Obras Públicas,
Administração, Finanças, Assistência e
Desenvolvimento Social, Agricultura, Pecuária, Pesca
e Abastecimento e Meio Ambiente.
No documento, o promotor de justiça Rodrigo Alves
Cantanhede solicita, ainda, definição de cronograma,
compreendendo prazo máximo de seis meses a partir
da homologação do certame.
Também a partir da homologação, o MPMA pede a
substituição gradual, em 30 dias a partir da
homologação do concurso, de todos os contratos
temporários, simplificados, minicontratos ou
instrumentos com vínculo precário, por candidatos
aprovados dentro ou fora do número de vagas, para
suprir d emand as d o município, observando a ordem
de classificação.

SEM CONCURSO PÚBLICO
O Município de Anajatuba não realiza concurso público
há 10 anos, adotando a prática de processos seletivos,
em desacordo com a Constituição Federal.
Em 2019, o MPMA ajuizou Ação Civil Pública por ato
de improbidade administrativa em desfavor dos
gestores responsáveis pelas contratações irregulares,
Sydnei Costa Pereira (20152019) e Helder Lopes
Aragão (2013-2015). O atual prefeito também foi alvo
de Ação Penal.
No mesmo ano, também foi ajuizada Ação Civil
Pública requerendo realização de concurso público no
município.

PROCESSO SELETIVO
Com base na lei municipal n° 562/2021, de 23 de
dezembro de 2021, o Município de Anajatuba publicou,
em 30 de dezembro, o Edital n° 02/2021, tratando da
realização do processo seletivo.
Disponibilizado em 3 de janeiro, o documento
estabeleceu um período exíguo para as inscrições: de
4 a 6 de janeiro. Para o Ministério Público, isto
comprova a ausência de ampla divulgação (violando o
princípio da publicidade) e acesso ao igualitário de
todos os candidatos, o que afronta os princípios de
isonomia e impessoalidade.
O MPMA igualmente pede a adequação do edital para
garantir a seleção por critérios objetivos, eliminando a
fase de entrevista (que correspondia a 44% da
pontuação no certame), sem especificação de critérios
objetivos de pontuação.
"A fase de entrevista enseja subjetivismos, violando
princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência e
supremacia do interesse público", destaca o promotor
de justiça.
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Ministério Público recomenda que prefeito
de Anajatuba realize concurso público
Redação

de justiça.

O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
encaminhou, em 6 de janeiro, Recomendação ao
prefeito de Anajatuba, Hélder Lopes Aragão,
solicitando realização de concurso público para 255
cargos nas secretarias municipais de Saúde,
Educação, Infraestrutura e Obras Públicas,
Administração, Finanças, Assistência e
Desenvolvimento Social, Agricultura, Pecuária, Pesca
e Abastecimento e Meio Ambiente.

SEM CONCURSO PÚBLICO

No documento, o promotor de justiça Rodrigo Alves
Cantanhede solicita, ainda, definição de cronograma,
compreendendo prazo máximo de seis meses a partir
da homologação do certame.
Também a partir da homologação, o MPMA pede a
substituição gradual, em 30 dias, de todos os contratos
temporários, simplificados, minicontratos ou
instrumentos com vínculo precário, por candidatos
aprovados dentro ou fora do número de vagas, para
suprir demandas do município, observando a ordem
de classificação.
PROCESSO SELETIVO
Com base na lei municipal nº 562/2021, de 23 de
dezembro de 2021, o Município de Anajatuba publicou,
em 30 de dezembro, o Edital nº 02/2021, tratando da
realização do processo seletivo.
Disponibilizado em 3 de janeiro, o documento
estabeleceu um período exíguo para as inscrições: de
4 a 6 de janeiro. Para o Ministério Público, isto
comprova a ausência de ampla divulgação (violando o
princípio da publicidade) e acesso ao igualitário de
todos os candidatos, o que afronta os princípios de
isonomia e impessoalidade.

O Município de Anajatuba não realiza concurso público
há 10 anos, adotando a prática de processos seletivos,
em desacordo com a Constituição Federal.
Em 2019, o MPMA ajuizou Ação Civil Pública por ato
de improbidade administrativa em desfavor dos
gestores responsáveis pelas contratações irregulares,
Sydnei Costa Pereira (2015-2019) e Helder Lopes
Aragão (2013-2015). O atual prefeito também foi alvo
de Ação Penal.
No mesmo ano, também foi ajuizada Ação Civil
Pública requerendo realização de concurso público no
município.
INCONSTITUCIONALIDADE
No final de 2021, foi aprovada nova lei municipal para
realização de contratações temporárias com teor
semelhante às que já foram declaradas
inconstitucionais. Por isso, a Promotoria de Justiça de
Anajatuba realizou Representação junto à
Procuradoria Geral de Justiça para análise da
constitucionalidade da lei.
"Considerando que a exoneração de todos os
servidores contratados implicaria em paralisação das
atividades do Município, expedi a Recomendação para
realização do concurso e a adequação do processo
seletivo", explica o representante do Ministério
Público
Site:
https://enquantoissonomaranhao.com.br/ministeriopublico-recomenda-que-prefeito-de-anajatuba-realizeconcurso-publico/

O MPMA igualmente pede a adequação do edital para
garantir a seleção por critérios objetivos, eliminando a
fase de entrevista (que correspondia a 44% da
pontuação no certame), sem especificação de critérios
objetivos de pontuação.
"A fase de entrevista enseja subjetivismos, violando
princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência e
supremacia do interesse público", destaca o promotor
8
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Ministério Público recomenda concurso
público no Município de Anajatuba para
preenchimento de 255 vagas
Aquiles Emir

O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
encaminhou, quinta-feira (06), Recomendação ao
prefeito de Anajatuba, Hélder Lopes Aragão,
solicitando realização de concurso público para 255
cargos. As vagas são para as secretarias municipais
de Saúde, Educação, Infraestrutura e Obras Públicas,
Administração, Finanças, Assistência e
Desenvolvimento Social, Agricultura, Pecuária, Pesca
e Abastecimento e Meio Ambiente.
No documento, o promotor de justiça Rodrigo Alves
Cantanhede solicita, ainda, definição de cronograma,
compreendendo prazo máximo de seis meses a partir
da homologação do certame.
Também a partir da homologação, o MPMA pede a
substituição gradual, em 30 dias a partir da
homologação do concurso, de todos os contratos
temporários, simplificados, minicontratos ou
instrumentos com vínculo precário, por candidatos
aprovados dentro ou fora do número de vagas, para
suprir demandas do município, observando a ordem
de classificação.
Processo seletivo - Com base na lei municipal nº
562/2021, de 23 de dezembro de 2021, o Município de
Anajatuba publicou, em 30 de dezembro, o Edital nº
02/2021, tratando da realização do processo seletivo.
Disponibilizado em 3 de janeiro, o documento
estabeleceu um período exíguo para as inscrições: de
4 a 6 de janeiro. Para o Ministério Público, isto
comprova a ausência de ampla divulgação (violando o
princípio da publicidade) e acesso ao igualitário de
todos os candidatos, o que afronta os princípios de
isonomia e impessoalidade.

impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência e
supremacia do interesse público", destaca o promotor
de justiça.
O Município de Anajatuba não realiza concurso público
há 10 anos, adotando a prática de processos seletivos,
em desacordo com a Constituição Federal.
Em 2019, o MPMA ajuizou Ação Civil Pública por ato
de improbidade administrativa em desfavor dos
gestores responsáveis pelas contratações irregulares,
Sydnei Costa Pereira (2015-2019) e Helder Lopes
Aragão (2013-2015). O atual prefeito também foi alvo
de Ação Penal.
No mesmo ano, também foi ajuizada Ação Civil
Pública requerendo realização de concurso público no
município.
No final de 2021, foi aprovada nova lei municipal para
realização de contratações temporárias com teor
semelhante às que já foram declaradas
inconstitucionais. Por isso, a Promotoria de Justiça de
Anajatuba realizou Representação junto à
Procuradoria Geral de Justiça para análise da
constitucionalidade da lei.
"Considerando que a exoneração de todos os
servidores contratados implicaria em paralisação das
atividades do Município, expedi a Recomendação para
realização do concurso e a adequação do processo
seletivo", explica o representante do Ministério
Público
( Com informações do MPMA)
Site: https://maranhaohoje.com/118544-2/

O MPMA igualmente pede a adequação do edital para
garantir a seleção por critérios objetivos, eliminando a
fase de entrevista (que correspondia a 44% da
pontuação no certame), sem especificação de critérios
objetivos de pontuação.
"A fase de entrevista enseja subjetivismos, violando
princípios constitucionais da legalidade,
9
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ANAJATUBA - MPMA recomenda
realização de concurso público
omaranhense

de justiça.

O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
encaminhou, em 6 de janeiro, Recomendação ao
prefeito de Anajatuba, Hélder Lopes Aragão,
solicitando realização de concurso público para 255
cargos nas secretarias municipais de Saúde,
Educação, Infraestrutura e Obras Públicas,
Administração, Finanças, Assistência e
Desenvolvimento Social, Agricultura, Pecuária, Pesca
e Abastecimento e Meio Ambiente.

SEM CONCURSO PÚBLICO

No documento, o promotor de justiça Rodrigo Alves
Cantanhede solicita, ainda, definição de cronograma,
compreendendo prazo máximo de seis meses a partir
da homologação do certame.
Também a partir da homologação, o MPMA pede a
substituição gradual, em 30 dias, de todos os contratos
temporários, simplificados, minicontratos ou
instrumentos com vínculo precário, por candidatos
aprovados dentro ou fora do número de vagas, para
suprir demandas do município, observando a ordem
de classificação.
PROCESSO SELETIVO
Com base na lei municipal nº 562/2021, de 23 de
dezembro de 2021, o Município de Anajatuba publicou,
em 30 de dezembro, o Edital nº 02/2021, tratando da
realização do processo seletivo.
Disponibilizado em 3 de janeiro, o documento
estabeleceu um período exíguo para as inscrições: de
4 a 6 de janeiro. Para o Ministério Público, isto
comprova a ausência de ampla divulgação (violando o
princípio da publicidade) e acesso ao igualitário de
todos os candidatos, o que afronta os princípios de
isonomia e impessoalidade.

O Município de Anajatuba não realiza concurso público
há 10 anos, adotando a prática de processos seletivos,
em desacordo com a Constituição Federal.
Em 2019, o MPMA ajuizou Ação Civil Pública por ato
de improbidade administrativa em desfavor dos
gestores responsáveis pelas contratações irregulares,
Sydnei Costa Pereira (2015-2019) e Helder Lopes
Aragão (2013-2015). O atual prefeito também foi alvo
de Ação Penal.
No mesmo ano, também foi ajuizada Ação Civil
Pública requerendo realização de concurso público no
município.
INCONSTITUCIONALIDADE
No final de 2021, foi aprovada nova lei municipal para
realização de contratações temporárias com teor
semelhante às que já foram declaradas
inconstitucionais. Por isso, a Promotoria de Justiça de
Anajatuba realizou Representação junto à
Procuradoria Geral de Justiça para análise da
constitucionalidade da lei.
"Considerando que a exoneração de todos os
servidores contratados implicaria em paralisação das
atividades do Município, expedi a Recomendação para
realização do concurso e a adequação do processo
seletivo", explica o representante do Ministério
Público
Site: https://omaranhense.com/anajatuba-mpmarecomenda-realizacao-de-concurso-publico/

O MPMA igualmente pede a adequação do edital para
garantir a seleção por critérios objetivos, eliminando a
fase de entrevista (que correspondia a 44% da
pontuação no certame), sem especificação de critérios
objetivos de pontuação.
"A fase de entrevista enseja subjetivismos, violando
princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência e
supremacia do interesse público", destaca o promotor
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PGJ participa de posse da nova diretoria da
Ampem
omaranhense

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau,
participou, de forma virtual, da posse da Diretoria
Executiva, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal da
Associação do Ministério Público do Estado do
Maranhão (Ampem) para o biênio 2022/2023,
realizada nesta sexta-feira, 7, na sede da Associação,
no Calhau.
A solenidade foi prestigiada por procuradores e
promotores associados, membros de órgãos e
entidades como Câmara Municipal, Ordem dos
Advogados do Brasil - Seccional Maranhão (OAB-MA),
Associação dos Magistrados, Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público do Maranhão
(Conamp) e convidados.
Por meio de vídeo, Eduardo Nicolau parabenizou o
presidente reeleito, Gilberto Câmara França Júnior, e
os demais membros da nova diretoria. "Queria desejar
à nossa diretoria da Associação, na pessoa do Dr.
Gilberto Câmara, toda a felicidade do mundo para
essa nova diretoria. Queria desejar à nossa
Associação muito êxito, e a parceria continua. Contem
comigo, contem com Eduardo Nicolau, procurador de
justiça e procurador-geral, há 42 anos sócio da
Ampem", destacou.

"Os desafios que nos esperam são muitos, mas já
demos demonstração que mesmo em período de crise
soubemos avançar. E vamos em busca de novas
conquistas, pois sabemos como fazê-lo e somos
conscientes da nossa importância na defesa do
Ministério Público e de seus membros", enfatizou.
Além do presidente Gilberto Câmara, a diretoria
executiva da Ampem é composta pelos seguintes
membros: Reinaldo Campos Júnior (1º vicepresidente), Isabelle Saraiva (2ª vice-presidente),
André Charles Martins (1º secretário), Gervásio Ribeiro
Filho (2º secretário), Esdras Soares Júnior (1º
tesoureiro) e José Cláudio Cabral (2º tesoureiro).
Já o conselho consultivo tem como titulares os
seguintes membros: Aline Albuquerque, Sandra
Fagundes e Lays Gabriela Pedrosa, e como suplentes
Natália Macedo Tavares, José Ribamar Baima do
Lago e Gustavo Bueno.
Site: https://omaranhense.com/pgj-participa-de-posseda-nova-diretoria-da-ampem/

O procurador-geral de justiça mencionou o Ato
Regulamentar 12022, que passou a vigorar nessa
sexta-feira, 7, retomando o trabalho remoto no âmbito
do Ministério Público do Maranhão até o dia 31 de
janeiro. "Porque estamos com uma pandemia em uma
nova fase, de Covid e também de gripe, e não quero
colocar em risco nenhuma vida. Nós, do Ministério
Público, cuidamos dos outros, então precisamos
cuidar de nós também", ressaltou.
CONQUISTAS
Em seu discurso de posse, Gilberto Câmara destacou
algumas conquistas alcançadas pela entidade,
principalmente no que se refere à política de
valorização dos membros do MP. Nesse sentido, ele
ressaltou a importância do diálogo com a
Administração Superior. Ele também destacou
algumas das ações que deverão ser implantadas
nesse novo biênio.
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MP cobra obrigatoriedade de máscara até em
ambientes abertos no Maranhão
Redacao Blog

Recomendação do Ministério Público do Maranhão
orienta que as máscaras sejam usadas em locais
abertos e fechados, obrigatoriamente. Orientação foi
enviada ao governador Flávio Dino (PSB) para reverter
a flexibilização e decretar a necessidade do acessório
todos os ambientes. A mesma opinião já havia sido
repassada pelo órgão às prefeituras.
Segundo o documento do MP enviado ao governador,
é necessária "a urgente edição de decreto fixando
normas estaduais específicas acerca das medidas
sanitárias destinadas à contenção da expansão da
contaminação da Covid-19 e ao enfrentamento do
estado de calamidade pública, conforme preceitua o
art. 2º do Decreto Estadual nº 37.360/2022, prevendo,
dentre outras medidas: I. - o uso obrigatório de
máscaras em locais públicos e privados, fechados ou
abertos".
Para o MP, o avanço da Covid-19 já se mostra um
risco e as medidas de proteção devem ser mantidas,
portanto, serem obrigatórias e não facultativas. O
órgão defende que assim como o uso do alcool em
gel, a lavagem regular das mãos e o distanciamento, a
máscara é um item essencial nesse conjunto de
atitudes de combate à doença. Portanto, não pode ser
descartada em ambiente algum.
Na última semana, o pessebista emitiu decreto
retornando a obrigação do uso do item em locais
fechados, mesmo em municípios com mais de 70% da
população adulta já vacinada. Nos abertos, ainda
permanece a utilização facultativa.
Agora, a sugestão do Ministério Público é bastante
exagerada, já que, em ambientes abertos, não há
proliferação e há cidades com mais de 70% de
vacinados no Maranhão, caso de São Luís que tem
quase 90%.
Site: https://silviatereza.com.br/mp-cobraobrigatoriedade-de-mascara-ate-em-ambientes-abertosno-maranhao/
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MP do Maranhão recomenda proibição do
Carnaval e outras festas para prevenir
disseminação da Covid-19
Daniel Matos

O Ministério Público do Maranhão recomendou em
todo o estado a proibição de festas e demais eventos
que passam causar aglomerações e a adoção de
várias outras medidas para prevenir a disseminação
da Covid-19, que registra uma nova onda de contágio
em todo o país. De acordo com o documento,
expedido no último dia 7 e assinado pelo procuradorgeral de Justiça, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, o uso
de máscaras deve ser obrigatório em ambientes
abertos e fechados em todos os 217 municípios
maranhenses.
A recomendação do MPMA decorre da maior
propagação das variantes do novo coronavírus Delta e
Ômicron neste início de ano. Outra motivação é
favorecer o enfrentamento do estado de calamidade
pública decretado no último dia 3 pelo governador
Flávio Dino (PSB).
Em suas considerações, o procurador-geral de Justiça
cita ainda o número de mortes causadas pela Covid19 no Maranhão, que já ultrapassou 10 mil, com 370
mil casos confirmados. Citou ainda as estatísticas
nacionais, que apontam 619 mil mortes provocadas
pelo novo coronavírus até o momento.
Eduardo Hiluy Nicolau quer ainda que os órgãos
competentes, a exemplo da Polícia Civil, das
secretarias estadual e municipais de Meio Ambiente e
do Corpo de Bombeiros, emitam licenças autorizando
festas e outros eventos que promovam aglomerações
em todo o Maranhão enquanto durar a crime sanitária
causada pela Covid-19.
O chefe do MP estadual deu prazo de cinco dias para
que todo os prefeitos maranhenses respondam à sua
recomendação. Confira:
Site:
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2022/01/09/
mp-do-maranhao-recomenda-proibicao-do-carnaval-eoutras-festas-para-prevenir-disseminacao-da-covid-19/
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Urgente: Tiroteio acaba em morte na
recepção do hospital de São José de Ribamar
Jamys Gualhardo

Skip to content
Blog do Jamys Gualhardo
Jamys Gualhardo
Jamys Gualhardo Policial , Política , Saúde
O Blog Jamys Gualhardo traz a notícia de um tiroteio
no hospital de São José de Ribamar, segundo
informações obtidas com exclusividade, uma pessoa
teria sido executada na recepção do hospital.
Ainda segundo a fonte, que presenciou a situação ,
foram mais de 10 disparos com arma de fogo,
expondo não só os pacientes mas também os
profissionais que ali trabalhavam.
Em breve mais informações.
Comentários
Previous Post: Ministério Público do Maranhão lança
recomendações para conter Covid-19 no estado
Sobre as eleições 2020: Você é a favor da mudança
das eleições para dezembro, manter em outubro ou
prorrogar para 2022?
Ver resultados
Carregando ...
Powered by WordPress and Poseidon .
Site: https://jamysgualhardo.com.br/2022/01/09/urgentetiroteio-acaba-em-morte-na-recepcao-do-hospital-desao-jose-de-ribamar/
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BLOG DO JANIEL SOUZA / TUNTUM / MA. Dom, 9 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público quer que Flávio Dino
revogue flexibilização do uso de máscaras.
Janiel Souza Santos

O Ministério Público do Maranhão, via ProcuradoriaGeral de Justiça, também emitiu uma recomendação
ao governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB).
No documento, o órgão faz a mesma sugestão que fez
aos prefeitos: que seja decretado o fim da
flexibilização do uso de máscaras em todo o
Maranhão, mesmo em locais abertos, em virtude da
Covid-19.
O MP recomenda "ao Governador do Estado do
Maranhão (sic) a urgente edição de normativo fixando
normas estaduais específicas acerca das medidas
sanitárias destinadas à contenção da expansão da
contaminação da Covid-19 e ao enfrentamento do
estado de calamidade pública, conforme preceitua o
art. 2º do Decreto Estadual nº 37.360/2022, prevendo,
dentre outras medidas: I. - o uso obrigatório de
máscaras em locais públicos e privados, fechados ou
abertos", diz o texto.
A recomendação a Dino, no entanto, não o impele a
divulgar ele próprio os termos da recomendação.
Na semana passada, o socialista já voltou a cobrar o
uso de máscaras em locais fechados mesmo nos
municípios com mais de 70% da população adulta já
vacinada .
Blog Gilberto Leda
Site: https://janielsouza.com.br/ministerio-publico-querque-flavio-dino-revogue-flexibilizacao-do-uso-demascaras/
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BLOG DO SABÁ / CAXIAS / MA - NOTÍCIAS. Dom, 9 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA orienta prefeitos a não realizarem
festas carnavalescas em 2022, bem como
eventos privados
Cláudio Sabá

A Procuradoria Geral
de Justiça do Maranhão recomendou aos prefeitos dos
municípios maranhenses a
que não realizem as festas carnavalescas em 2022,
bem como os eventos privados
nas cidades para evitar a expansão da contaminação
da covid-19. Confira abaixo:
Site: http://www.blogdosaba.com.br/2022/01/mp-maorienta-prefeitos-nao-realizarem.html
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BLOG DO WELLINGTON SÉRGIO / PINHEIRO / MA - NOTÍCIAS. Dom, 9 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público recomenda a proibição de
festas e demais eventos no Maranhão
Sergio

A Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão emitiu
recomendação aos prefeitos dos 217 municípios
maranhenses para que adotem todas as medidas
sanitárias necessárias à contenção da expansão da
contaminação pela Covid-19 devido ao estado de
calamidade pública declarado pelo Decreto Estadual
nº 37.360/2022.
De acordo com o MP, existe a necessidade de adoção
de medidas sanitárias eficazes para deter o avanço
exponencial da contaminação e a drástica elevação
dos casos de internações e óbitos em decorrência da
Covid-19 e suas variantes Delta e Ômicron no
Maranhão.
Entre principais recomendações está a proibição de
festividades e demais eventos que possam ocasionar
qualquer tipo de aglomeração, como vaquejadas,
festejos, carnaval e similares, enquanto perdurar a
emergência sanitária decorrente da pandemia de
Covid-19. Para isso, o MP pede a negativa de licenças
e autorizações para festividades e demais eventos
privados que possam ocasionar qualquer tipo de
aglomeração.
Com base no decreto do governo, o MP recomendou o
uso obrigatório de máscaras em locais públicos e
privados, fechados ou abertos, além do
distanciamento de segurança para evitar a
contaminação pelo vírus da Covid-19 e suas variantes.
Site: https://blogdowellingtonsergio.com.br/ministeriopublico-recomenda-a-proibicao-festas-e-demaiseventos-no-maranhao/
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BLOG GILBERTO LÉDA / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Dom, 9 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP quer que Flávio Dino revogue
flexibilização do uso de máscaras
gilbertoleda

O Ministério Público do Maranhão, via ProcuradoriaGeral de Justiça, também emitiu uma recomendação
ao governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB).
No documento, o órgão faz a mesma sugestão que fez
aos prefeitos: que seja decretado o fim da
flexibilização do uso de máscaras em todo o
Maranhão, mesmo em locais abertos, em virtude da
Covid-19.
O MP recomenda "ao Governador do Estado do
Maranhão (sic) a urgente edição de normativo fixando
normas estaduais específicas acerca das medidas
sanitárias destinadas à contenção da expansão da
contaminação da Covid-19 e ao enfrentamento do
estado de calamidade pública, conforme preceitua o
art. 2º do Decreto Estadual nº 37.360/2022, prevendo,
dentre outras medidas: I. - o uso obrigatório de
máscaras em locais públicos e privados, fechados ou
abertos", diz o texto.
A recomendação a Dino, no entanto, não o impele a
divulgar ele próprio os termos da recomendação (
saiba mais ).
Na semana passada, o socialista já voltou a cobrar o
uso de máscaras em locais fechados mesmo nos
municípios com mais de 70% da população adulta já
vacinada ( reveja ).
Site: https://gilbertoleda.com.br/2022/01/09/mp-quer-queflavio-dino-revogue-flexibilizacao-do-uso-de-mascaras/

18

BLOG NETO WEBA / SÃO LUÍS / MA. Dom, 9 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP recomenda cancelamento de festas e
eventos a prefeitos
Blog do Neto Weba

O Ministério Público do Maranhão emitiu
recomendação aos prefeitos dos 217 municípios do
Maranhão.
No documento, o MP recomenda aos gestores que
tornem obrigatória nos municípios a utilização de
máscaras tanto em locais abertos, quanto em
fechados.
O MP sugere que todos os prefeitos proíbam a
realização de festas como carnaval, vaquejadas e
outros eventos que possam provocar aglomerações.
Veja as recomendações:
1 - O uso obrigato´rio de ma´scaras em locais
pu´blicos e privados, fechados ou abertos;
2 - A observa^ncia do distanciamento de seguranc¸a
para evitar a contaminac¸a~o pelo vi´rus da Covid-19 e
suas variantes Delta e O^micron;
3 - A proibic¸a~o de festividades e demais eventos que
possam ocasionar qualquer tipo de aglomerac¸a~o,
como vaquejadas, festejos, carnaval e similares,
enquanto perdurar a emerge^ncia sanita´ria decorrente
da pandemia de Covid-19;
4 - A negativa de licenc¸as e autorizac¸o~es para
festividades e demais eventos privados que possam
ocasionar qualquer tipo de aglomerac¸a~o, enquanto
perdurar a emerge^ncia sanita´ria decorrente da
pandemia de Covid-19,
5 - Todas as medidas administrativas e judiciais
necessa´rias para impedir a ocorre^ncia de
aglomerac¸o~es e a realizac¸a~o de eventos,
especialmente no peri´odo carnavalesco, bem como
enquanto perdurar a pandemia de Covid-19.
Veja o documento do MP aqui
Site: https://www.netoweba.com.br/2022/01/mprecomenda-cancelamento-de-festas-e.html
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BLOG OSVALDO MAYA / SÃO LUÍS / MA. Dom, 9 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP recomenda cancelamento de festas e
eventos a prefeitos e a obrigatoriedade de
máscaras em locais abertos no MA
O Ministério Público do Maranhão, através da
Procuradoria Geral de Justiça, emitiu Recomendação
aos gestores públicos do estado que determinem a
obrigatoriedade do uso de máscaras também em
locais abertos.
Vale lembrar que desde novembro de 2021, mesmo
sem o Maranhão ter atingido 50% da sua população
imunizada contra a Covid-19, o governador Flávio Dino
decidiu desobrigar a utilização das máscaras em locais
abertos e estabelecendo alguns critérios para liberar a
máscara em locais fechados.
No início do ano, com o aumento de casos e a
chegada da Ômicron, bem como da Influenza H3N2,
Flávio Dino recuou e determinou a obrigatoriedade das
máscaras em locais fechados, mas não teve o mesmo
recuo nos locais abertos.
Só que agora o Ministério Público quer que os
gestores, leia-se prefeitos e governador, determinem a
obrigatoriedade do uso de máscaras em locais
abertos, justamente pelo novo momento em que o
Maranhão vai vivendo.
O MP recomenda "ao Governador do Estado do
Maranhão (sic) a urgente edição de normativo fixando
normas estaduais específicas acerca das medidas
sanitárias destinadas à contenção da expansão da
contaminação da Covid-19 e ao enfrentamento do
estado de calamidade pública, conforme preceitua o
art. 2º do Decreto Estadual nº 37.360/2022, prevendo,
dentre outras medidas: I. - o uso obrigatório de
máscaras em locais públicos e privados, fechados ou
abertos" , diz o texto. Algo semelhante foi
encaminhado aos gestores municipais.
Veja o documento
Site: https://osvaldomaya.com.br/mp-recomendacancelamento-de-festas-e-eventos-a-prefeitos-e-aobrigatoriedade-de-mascaras-em-locais-abertos-no-ma/
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BLOG SABÁ. Dom, 9 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

MP-MA orienta prefeitos a não realizarem
festas carnavalescas em 2022, bem como
eventos privados
Cláudio Sabá

A Procuradoria Geral
de Justiça do Maranhão recomendou aos prefeitos dos
municípios maranhenses a
que não realizem as festas carnavalescas em 2022,
bem como os eventos privados
nas cidades para evitar a expansão da contaminação
da covid-19. Confira abaixo:
Site: http://www.blogdosaba.com.br/2022/01/mp-maorienta-prefeitos-nao-realizarem.html
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MARANHÃO HOJE / SÃO LUÍS / MA - NOTÍCIAS. Dom, 9 de Janeiro de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Ministério Público recomenda concurso
público no Município de Anajatuba para
preenchimento de 255 vagas
Aquiles Emir

O Ministério Público do Maranhão (MPMA)
encaminhou, quinta-feira (06), Recomendação ao
prefeito de Anajatuba, Hélder Lopes Aragão,
solicitando realização de concurso público para 255
cargos. As vagas são para as secretarias municipais
de Saúde, Educação, Infraestrutura e Obras Públicas,
Administração, Finanças, Assistência e
Desenvolvimento Social, Agricultura, Pecuária, Pesca
e Abastecimento e Meio Ambiente.
No documento, o promotor de justiça Rodrigo Alves
Cantanhede solicita, ainda, definição de cronograma,
compreendendo prazo máximo de seis meses a partir
da homologação do certame.
Também a partir da homologação, o MPMA pede a
substituição gradual, em 30 dias a partir da
homologação do concurso, de todos os contratos
temporários, simplificados, minicontratos ou
instrumentos com vínculo precário, por candidatos
aprovados dentro ou fora do número de vagas, para
suprir demandas do município, observando a ordem
de classificação.
Processo seletivo - Com base na lei municipal nº
562/2021, de 23 de dezembro de 2021, o Município de
Anajatuba publicou, em 30 de dezembro, o Edital nº
02/2021, tratando da realização do processo seletivo.
Disponibilizado em 3 de janeiro, o documento
estabeleceu um período exíguo para as inscrições: de
4 a 6 de janeiro. Para o Ministério Público, isto
comprova a ausência de ampla divulgação (violando o
princípio da publicidade) e acesso ao igualitário de
todos os candidatos, o que afronta os princípios de
isonomia e impessoalidade.

impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência e
supremacia do interesse público", destaca o promotor
de justiça.
O Município de Anajatuba não realiza concurso público
há 10 anos, adotando a prática de processos seletivos,
em desacordo com a Constituição Federal.
Em 2019, o MPMA ajuizou Ação Civil Pública por ato
de improbidade administrativa em desfavor dos
gestores responsáveis pelas contratações irregulares,
Sydnei Costa Pereira (2015-2019) e Helder Lopes
Aragão (2013-2015). O atual prefeito também foi alvo
de Ação Penal.
No mesmo ano, também foi ajuizada Ação Civil
Pública requerendo realização de concurso público no
município.
No final de 2021, foi aprovada nova lei municipal para
realização de contratações temporárias com teor
semelhante às que já foram declaradas
inconstitucionais. Por isso, a Promotoria de Justiça de
Anajatuba realizou Representação junto à
Procuradoria Geral de Justiça para análise da
constitucionalidade da lei.
"Considerando que a exoneração de todos os
servidores contratados implicaria em paralisação das
atividades do Município, expedi a Recomendação para
realização do concurso e a adequação do processo
seletivo", explica o representante do Ministério
Público
( Com informações do MPMA)
Site: https://maranhaohoje.com/118544-2/

O MPMA igualmente pede a adequação do edital para
garantir a seleção por critérios objetivos, eliminando a
fase de entrevista (que correspondia a 44% da
pontuação no certame), sem especificação de critérios
objetivos de pontuação.
"A fase de entrevista enseja subjetivismos, violando
princípios constitucionais da legalidade,
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BLOG DO CARLOS CRISTIANO / AÇAILÂNDIA / MA - NOTÍCIAS. Dom, 9 de Janeiro de 2022
ASSUNTOS AFINS

AÇAILÂNDIA: REDE DA CIDADANIA
PROMOVE REUNIÃO COM DEFESA DE
GABRIEL DA SILVA E COM OAB
Carlos Cristiano

Na manhã deste sábado (08-01), na sede do Centro
de Defesa da Vida e dos Direitos humanos Carmen
Bascaran (CDVDH-CB), a Rede de Cidadania
Açailândia, representada na ocasião por
(@yonnaluma), Justiça nos Trilhos (jornalista
(@josecarlosalmeidda), Sindicato dos comerciários de
Açailândia (senhor Igo Morais), Associação dos
Moradores da Vila Francisco (José Antônio), Arca FM
(Ericeira Neto) e Sindicato dos Bancários do Maranhão
(Francisco Sousa) promoveu uma reunião com jovem
Gabriel da Silva, (vítima de racismo no último 18 de
dezembro 2021), na ocasião acompanhado por seu
advogado Dr. @marlonreisadv (os demais advogados
do caso não puderam estar presentes Djeff Amadeus,
Leandro da Cruz Soares e Valéria Paes Landim).

Legislativa do Maranhão e secretaria de diversidade
vinculada ao governo do Estado, oficializados
mediante ofício do Rede de Cidadania Açailândia, que
também oficializou vários sistemas de comunicação da
cidade, entre rádios, TV e bloggers.
- Construir campanhas pedagógicas de combate ao
racismo com alcance das famílias de Açailândia
através de discussão (a construir o formato) e de
outras meios de educação popular e de mídias
convencionais, digitais.
Fonte: Rede da Cidadania
Site: https://www.carloscristiano.com/2022/01/acailandiarede-da-cidadania-promove.html

Também estavam presentes os advogados associados
de Marlon Reis (Railene Fonseca, Rafael Estorilio,
Daniel Cavalcante e Caio Max), mais a comissão da
OAB subseção Açailândia (advogados Filipe Andrade,
Gabriela Nolasco e Ernos Sorvos).
O encontro serviu para que a assessoria jurídica de
Gabriel atualizasse as entidades sobre o andamento
do caso, quais as perspectivas jurídicas e reflexões
sobre as soluções de combate ao racismo que
envolvam os diferentes setores da sociedade de
Açailândia.
Várias ideias foram explanadas para tentar combater o
racismo a nível de cidade e Brasil.
Dentre elas:
- Foi consenso que tem que haver um fórum de
discussão sobre o tema que envolvam as entidades da
sociedade civil organizada. A OAB se manifestou
favorável.
- Os poderes constituídos devem dar respostas para o
combate ao racismo, em todos os níveis federados.
- Aguardamos manifestação sobre o caso e medidas
de combate ao racismo vindas do poder executivo e
legislativo de Açailândia, bem como da Assembleia
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BLOG NETO FERREIRA / SÃO LUÍS / MA. Dom, 9 de Janeiro de 2022
ASSUNTOS AFINS

Prefeitura de Sucupira do Riachão estima
gastar R$ 800 mil com reforma de prédios
A Prefeitura de Sucupira do Riachão, administrada por
Walter Azevedo, decidiu contratar a Construtora
Panorama para iniciar obras de reformas em prédios
públicos municipais.
O custo dos serviços foi orçado em R$ 800.226,49 mil.
A reportagem apurou no Sistema de
Acompanhamento de Contratações Públicas - Sacop
do Tribunal de Contas do Estado que o recurso que
pagará pelas obras sairá dos cofres da Educação e da
Infraestrutura.
Com dinheiro da Secretaria de Educação serão pagos
R$ 245.900,77 mil e da pasta de Infraestrutura R$
554.325,72 mil.
A construtora Panorama, que tem como dono
Domingos Carvalho Lopes da Silva, tem sido alvo de
Ação na Justiça.
O Blog do Neto Ferreira publicou em março do ano
passado que o ex-prefeito Raimundo Silva Rodrigues
e a Construtora Panorama, ambos de Parnarama,
foram acionados na Justiça por indícios de
irregularidades no contrato de R$ 5,5 milhões. O
presidente da Comissão Permanente de Licitação,
pregoeiro Francisco Gleydson Oliveira Carvalho,
também foi arrolado no processo.
A Ação Civil Pública por Improbidade
Administrativa foi protocolada pela Promotoria de
Justiça de Parnarama.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2022/01/prefeitura
-de-sucupira-do-riachao-estima-gastar-r-800-mil-comreforma-de-predios/
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