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Prefeito de Imperatriz é alvo de Ação por ato
de improbidade | O Imparcial
Posted By: expresso222

O Ministério Público do Maranhão ingressou, nesta
terça-feira, 8, com Ação Civil por ato de improbidade
contra o prefeito do município de Imperatriz, Francisco
de Assis Andrade Ramos, devido ao fato de ter
mantido servidores contratados, bem como
comissionados em situação irregular, mesmo tendo
promovido concurso público em 2019. A manifestação
ministerial foi assinada pelo promotor de justiça João
Marcelo Moreira Trovão.
De acordo com o representante do MPMA, a
manutenção de contratados, bem como de
comissionados em desvio de função, ofende o
princípio da impessoalidade e compromete o caráter
concorrencial do concurso público, caracterizando-se
como ato de improbidade administrativa, nos termos
da Lei 8.429/1992 (Lei da Improbidade
Administrativa).
Na Ação, foi pedida a aplicação de multa civil de 24
vezes o valor da remuneração recebida pelo gestor, o
que resulta na quantia de R$ 632.615,28 e a proibição
de contratar com o poder público ou de receber
benefícios ou incentivos fiscais, pelo prazo de quatro
anos.
O MPMA ofereceu uma proposta de Acordo de Não
Persecução Cível, com possibilidade de medida em
favor do interesse público e de boas práticas
administrativas, com a regularização das ilegalidades
por meio da imediata convocação dos aprovados em
substituição aos que ocupam vagas ilegais. No
entanto, o prefeito não compareceu à audiência de
tentativa de acordo, tampouco esclareceu sua
ausência.
"Espera-se que, com o ajuizamento da ação de
improbidade, o demandado aceite negociar a imediata
regularização dessas ilegalidades, uma vez que o
acordo pode ser feito a qualquer tempo", afirmou o
promotor de justiça.
CONCURSO
Durante o ano de 2019, ou seja, no período
imediatamente anterior às eleições municipais de
2020, o Município de Imperatriz, sob a gestão atual do
prefeito requerido, promoveu concurso público

objetivando o preenchimento de vagas para diversos
cargos nas áreas de educação, saúde e
administração. O Edital 001/2019 disponibilizou vagas
para enfermeiro, nutricionista e técnico de
enfermagem, entre outros.
Já o Edital 002/2019 disponibilizou vagas para
assistente social e educador físico. Ambos os
certames tiveram seus resultados homologados pelo
prazo de dois anos, a contar de 18 de fevereiro de
2020 e 11 de agosto de 2020, respectivamente.
I LEGALIDADES
Conforme o promotor de justiça informou na Ação, o
prazo das contratações precárias era de 12 meses e
foi encerrado em 2020, ou seja, após a homologação
do resultado do concurso público regido pelo Edital
001/2019. Mas ao invés de convocar os técnicos de
enfermagem já aprovados, o prefeito renovou as
contratações precárias por mais 12 meses.
Além das renovações ilegais, ao longo do ano de 2021
vários contratos tiveram seu prazo máximo de 24
meses expirados e, mesmo assim, alguns dos
profissionais foram mantidos trabalhando e recebendo
salário, no lugar dos aprovados no concurso. Até a
data do ajuizamento da ação, 167 pessoas
contratadas precariamente ainda se encontravam
nessa situação, ou seja, trabalhando e recebendo sem
ter mais nenhum vínculo formal com a Prefeitura de
Imperatriz.
"Ao invés de providenciar a convocação dos
aprovados após a homologação do certame, o gestor
vem praticando ilegalidades como contratações
precárias, manutenção de contratados mesmo com
contratos já expirados e desvio de comissionados para
os cargos que foram objeto do concurso", afirmou
João Marcelo Trovão.
Anteriormente, o MPMA já tinha proposto Ação Civil
Pública de obrigação de fazer em razão do mesmo
problema: a manutenção de contratados, bem como
de comissionados em desvio de função.
Fonte:
Site: https://expresso222.com.br/prefeito-de-imperatrize-alvo-de-acao-por-ato-de-improbidade-o-imparcial/
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Governador Flávio Dino se posiciona sobre
caso de mecânico agredido com chineladas
no rosto em Vargem Grande
Alpanir Mesquita

Por Blog do Alpanir Mesquita.
O governador Flávio Dino se manifestou sobre o caso
do mecânico Marcos Vinícius da Silva Conceição, de
19 anos, que acusou policiais militares de Vargem
Grande de algemá-lo e de agredi-lo com chineladas no
rosto no último dia 05 de fevereiro após suspeitas do
roubo de uma motocicleta ( reveja ).
O Ministério Público e a polícia civil já abriram
procedimentos para apurar a conduta dos policiais e
começaram a ouvir as partes envolvidas. Já a polícia
militar, em sua justificativa no caso que vem sendo
tratado como tortura, acusa Marcos Vinícius de
envolvimento no assalto a um casal no centro da
cidade ( reveja ).
Flávio Dino usou o Twitter para responder a
publicação do advogado Diogo Cabral, onde o mesmo
publicou a foto deste Blog e demonstrava sua revolta
com as agressões sofridas pelo jovem. Já determinei a
apuração do caso , explicou o governador.
Veja as publicações:
Vamos aguardar!
Site:
https://alpanirmesquita.blogspot.com/2022/02/governado
r-flavio-dino-se-posiciona.html
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EM VARGEM GRANDE, POLICIAIS
MILITARES SÃO ACUSADOS DE
TORTURA
Leandro de Sá
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Um jovem foi torturado e agredido com chineladas por
policiais militares por suspeita de roubar uma
motocicleta em Vargem Grande, cidade localizada a
178 km de São Luís. A vítima, identificada como
Marcos Vinicius da Conceição, nega que tenha
envolvimento com o crime. A Polícia Militar do
Maranhão (PM-MA) abriu um inquérito administrativo
para apurar se houve excessos no caso.

Direitos Autorais © 2022 - Blog do de Sá . Todos os
direitos reservados ®. | Personalizado por: JOERI
Site: https://www.blogdodesa.com.br/em-vargemgrande-policiais-militares-sao-acusados-de-tortura/

As fotos da agressão sofrida pela vítima circularam
nas redes sociais desde sexta-feira (11). Segundo
Marcos Vinicius, que é mecânico, uma pessoa foi até a
oficina onde ele trabalha e pediu o conserto da
motocicleta.
Minutos após ter deixado a motocicleta no local, uma
guarnição da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) foi
até ao local e questionou a procedência da moto, que
segundo os PMs, seria roubada.
Marcos Vinicius afirmou aos policiais que não sabia da
origem da motocicleta e que havia recebido ela de um
desconhecido. Os PMs desconfiaram da versão do
jovem, prenderam o mecânico e o levaram para o
quartel da PM em Vargem Grande.
Segundo Marcos Vinicius, ele foi torturado e agredido
com chineladas pelos policiais. Por não conseguirem a
confissão do jovem, ele foi liberado e voltou para casa.
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) abriu um
procedimento para investigar a conduta dos policiais.
A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informou que já
abriu investigação sobre o caso e afirmou que os PMs
ainda não foram identificados.
Em nota, a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA)
informou que abriu um inquérito administrativo para
apurar se houve excessos durante a abordagem.
Fonte: Neto Ferreira
O seu endereço de e-mail não será publicado.
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Dino determina apuração de caso
envolvendo mecânico de Vargem Grande
Gláucio Ericeira

O governador Flávio Dino (PSB) determinou a
apuração do caso envolvendo o mecânico Marcos
Vinicius da Silva Conceição, do município de Vargem
Grande, que, na semana passada, ganhou visibilidade
na imprensa após acusar policiais militares de terem
lhe agredido com chineladas no rosto.
"Já determinei a apuração do caso", disse o socialista
ao ser provocado nas redes sociais.
Ao denunciar a tortura junto a Polícia Civil e
Ministério Público, através de seus advogados,
Marcos Vinicius disse que trabalhava em uma oficina
mecânica quando um homem chegou no
estabelecimento solicitando reparos na sua
motocicleta.
]Minutos depois, de acordo com o mecânico, policiais
militares chegaram ao local buscando informação
sobre uma moto que havia sido roubada.
Os PMs, sem acreditar na versão da vítima, que
relatou estar apenas consertando a motocicleta, o
levaram para o quartel da Polícia em Itapecuru-Mirim,
onde ele diz ter sido algemado e agredido com
chineladas no rosto.
A Polícia Militar, em nota divulgada, informou que
abriu procedimento administrativo para apurar as
acusações.
Site: https://www.glaucioericeira.com.br/2022/02/dinodetermina-apuracao-de-caso-envolvendo-mecanico-devargem-grande/
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EM VARGEM GRANDE, POLICIAIS
MILITARES SÃO ACUSADOS DE
TORTURA
Um jovem foi torturado e agredido com chineladas por
policiais militares por suspeita de roubar uma
motocicleta em Vargem Grande, cidade localizada a
178 km de São Luís. A vítima, identificada como
Marcos Vinicius da Conceição, nega que tenha
envolvimento com o crime. A Polícia Militar do
Maranhão (PM-MA) abriu um inquérito administrativo
para apurar se houve excessos no caso.
As fotos da agressão sofrida pela vítima circularam
nas redes sociais desde sexta-feira (11). Segundo
Marcos Vinicius, que é mecânico, uma pessoa foi até a
oficina onde ele trabalha e pediu o conserto da
motocicleta.
Minutos após ter deixado a motocicleta no local, uma
guarnição da Polícia Militar do Maranhão (PM-MA) foi
até ao local e questionou a procedência da moto, que
segundo os PMs, seria roubada.
Marcos Vinicius afirmou aos policiais que não sabia da
origem da motocicleta e que havia recebido ela de um
desconhecido. Os PMs desconfiaram da versão do
jovem, prenderam o mecânico e o levaram para o
quartel da PM em Vargem Grande.
Segundo Marcos Vinicius, ele foi torturado e agredido
com chineladas pelos policiais. Por não conseguirem a
confissão do jovem, ele foi liberado e voltou para casa.
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA) abriu um
procedimento para investigar a conduta dos policiais.
A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA) informou que já
abriu investigação sobre o caso e afirmou que os PMs
ainda não foram identificados.
Em nota, a Polícia Militar do Maranhão (PM-MA)
informou que abriu um inquérito administrativo para
apurar se houve excessos durante a abordagem.
Site: https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2022/02/emvargem-grande-policiais-militares.html
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Dino manda apurar caso de suspeito
agredido a chineladas em Vargem Grande
gilbertoleda

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB),
afirmou nas redes sociais que determinou a apuração
do caso de um jovem que, apontado pela Polícia
Militar como suspeito de roubo de uma motocicleta no
município de Vargem Grande, teria sido algemado e
agredido com chineladas no rosto por um cabo da PM
identificado como Ferreira.
"Já determinei a apuração do caso", disse o socialista,
ao responder a questionamentos de seguidores.
Marcos Vinícius Conceição diz que estava na oficina
mecânica onde trabalhava quando recebeu um cliente
com uma motocicleta para reparos. Minutos depois,
relata, chegou ao local uma viatura da PM, com
policiais buscando informações sobre o roubo do
mesmo veículo.
Sem acreditar na versão do mecânico, os PMs o
levaram para averiguações no quartel da cidade de
Itapecuru-Mirim. Mas ele diz que, no local, foi
algemado e agredido com chineladas no rosto - com
suas próprias sandálias ( saiba mais ).
Em nota, a PM disse que já abriu procedimento
administrativo "para averiguar a veracidade dos fatos".
O Ministério Público e a Polícia Civil também
investigam o ocorrido.
Nos últimos dias, o comando da PM em Vargem
Grande divulgou nas redes o que pode ter sido o
motivo para as suspeitas contra Marcos Vinícius: em
dezembro do ano passado ele já foi preso por assalto
a um casal.
Site: https://gilbertoleda.com.br/2022/02/14/dino-mandaapurar-caso-de-suspeito-agredido-a-chineladas-emvargem-grande/
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Enquanto Ministério Público, Tribunal de
Contas parecem dormir em berços
esplêndidos.
ricardosantos

A ponta do iceberg?
Como fez o Lula em 8 anos no Brasil, o ex-juiz Flávio
Dino faz no Maranhão; tudo indica que ao arrepio das
leis. Não era o ex-juiz que ia "mudar" o Maranhão para
melhor e acabar com a "roubalheira"?
O ex- juiz Flávio Dino, parece que aproveitou seu
vasto conhecimento das leis para camuflar-se, brindarse, e até burlar os sistemas de controle. É o que
pareceu neste final de longos 8 anos de um governo
que consumiu bilhões e não consegue mostrar onde
aplicou tanta fortuna retirada de um povo tão
explorado.
Dino, pelo jeito, não mais pensa que somos idiotas,
loucos ou burros.
Dino parece ter certeza que pode tudo, e ainda quer
ser candidato a senador, e na cara de pau, pedir votos
ao povo que terminou de lascar.
Acorda, Maranhão.
Site: https://blogdoricardosantos.com.br/enquantoministerio-publico-tribunal-de-contas-dormem-em-bercoesplendido/
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