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Fiema apresenta à Vale projeto do MPMA
que facilita acesso da população à Justiça ATOS, FATOS E BARATOS
DRPETTA@GMAIL.COM | WWW.JORNALPEQUENO.CO

O presidente da Federação das Indústrias do
Maranhão (Fiema), Edilson Baldez das Neves,
participou nesta segunda-feira (21) de uma reunião
com o procurador-geral de justiça do Ministério
Público do Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau,
que estava acompanhado do diretor da Secretaria
para Assuntos Institucionais do MPMA e promotor de
justiça, José Márcio Maia Alves.
A reunião teve o objetivo de apresentar à Vale um
projeto do Ministério Público de descentralizar o
acesso à justiça na capital, por meio de unidades
móveis, nos sete distritos de São Luís. A empresa
esteve representada pela gerente de relações
institucionais, Gisele Pinto, e pelo gerente do jurídico
no Maranhão, Ronaldo Nelson, além do vicepresidente executivo da Fiema, Celso Gonçalo, e do
superintendente da Fiema, César Miranda.
A ideia é que as unidades móveis (tipo trailers)
possam atender a população local em seus bairros
sem a necessidade de deslocamentos à sede do
MPMA, garantindo assim acesso à justiça de forma
mais efetiva e com a participação das Associações de
Moradores dos bairros.
O presidente da Fiema, Edilson Baldez, se
comprometeu a realizar uma nova reunião com as
empresas mantenedoras do Programa de
Desenvolvimento de Fornecedores (PDF Maranhão)
para apresentar, junto com o Ministério Público, o
projeto, que na opinião do líder empresarial é muito
importante e pertinente.
PSB fará evento nacional de filiação de Carlos
Brandão e Geraldo Alckmin

O evento acontecerá na sede da Fundação João
Mangabeira (FJM), pertencente ao partido, situada em
Brasília, respeitando protocolos sanitários em função
da Covid-19. E com transmissão pelas páginas do
Facebook, Youtube e sites oficiais do PSB e da FJM.
A solenidade contará com a presença do presidente
nacional do PSB, Carlos Siqueira, do presidente da
Fundação João Mangabeira, Márcio França, dos
governadores Flávio Dino (Maranhão), Paulo Câmara
(Pernambuco), Renato Casagrande (Espírito Santo) e
João Azevedo (Paraína), além de lideranças das
bancadas socialistas no Senado e na Câmara dos
Deputados, parlamentares, profissionais de Imprensa
e convidados.
Alckmin, que foi governador de São Paulo por quatro
vezes e concorreu à Presidência da República nas
últimas eleições, é cotado para vice na chapa
presidencial do ex-presidente Lula. Atual vicegovernador, Carlos Brandão é o candidato do
governador Flávio Dino ao governo do Maranhão,
apoio pelas principais forças políticas do Estado, tendo
nas últimas semanas recebido o apoio do PDT
histórico e familiares do ex-governador Jackson Lago,
além de do Partido Progressista (PP), do Pros e de
uma parte do União Brasil.
Dia Mundial da Síndrome de Down celebra a
importância da inclusão
Nessa segunda-feira (21),
Dia Mundial da Síndrome de Down, o Ministério da
Saúde destacou a importância de conscientizar a
população sobre inclusão e da busca pelas mesmas
oportunidades educacionais, sociais e profissionais
para todos.

GIL MARANHÃO
A direção nacional do Partido Socialista Brasileiro
(PSB) realizará na quarta-feira, (23 de março), às
10h30, o ato de filiação do ex-governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, do vice-govemador do
Maranhão, Carlos Brandão, e do senador Dário
Berger.

A data escolhida internacionalmente para tratar da
temática faz referência à falha genética no par 21 de
cromossomos, que no caso das pessoas com a
síndrome, aparece com três exemplares - conhecida
como trissomia -, por isso 21/3.
Considerada uma anomalia congênita, a Síndrome de
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Down tem caráter compulsório na Declaração de
Nascido Vivo, documento padrão para registro no
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
(Sinasc). De acordo com dados do sistema, foram
notificados 1.978 casos de Síndrome de Down de
2020 a 2021.

pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes
(SMTT).
Quem também se manifestou sobre a situação do
Terminal foi o vereador Astro de Ogum (PCdoB).
Rapidinhas

A prevalência geral da doença no Brasil, neste
período, foi 4,16 por 10 mil nascidos vivos. Em relação
às regiões com maiores prevalências, destacam-se o
Sul, (5,48 por 10 mil) e o Sudeste (5,03 por 10 mil).
Este número pode ser ainda maior, tendo em vista que
o diagnóstico ao nascimento e sua consequente
notificação no Sinasc, pode ser uma tarefa
desafiadora.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE)

*** O Banco do Nordeste elaborou e disponibilizou
cartilha de educação financeira voltada para
universitários, com informações sobre manutenção da
independência financeira. A publicação pode ser
baixada gratuitamente no site da instituição.
*** Também foi disponibilizado modelo de planilha de
controle financeiro. Com a ferramenta, é possível
organizar as despesas e realizar o planejamento para
alcance dos objetivos.

Vereadores repercutem na Câmara a situação do
Terminal da Cohama

Abraço do Dia

Vereadores usaram ontem a tribuna da Câmara de
São Luís para chamar atenção sobre o Terminal de
Integração da Cohama. O espaço foi interditado após
fortes chuvas no último sábado e, por conta disso, as
linhas de coletivos tiveram seu trajeto alterado. A
mudança causou transtornos para os usuários que
precisaram utilizar o serviço nessa segunda.

O nosso abraço desta terça-feira vai para o artista
plástico João de Deus, que apresenta a exposição
"Delírios da Quarentena", na Galeria Alberico Mouta,
em São José de Ribamar. A mostra é resultado dos
dias de confinamento em casa por conta da pandemia,
em um momento delicado da história mundial. As
obras estarão em cartaz até o dia 04 de abril.

O terminal só será liberado quando o problema for
consertado, e cabe ao Grupo Primor, que administra o
local, proceder os devidos reparos no telhado que foi
destruído com as chuvas, segundo lembraram os
vereadores.

Tuitaços

Nesse sentido, o co-vereador Jhonatan Soares, do
Coletivo Nós (PT), contestou a falta de iniciativa da
empresa, que ainda não realizou os devidos reparos,
mesmo já havendo sido notificada sobre possíveis
problemas e a necessidade de manutenção.

A partir de 30/4 a Lei Eleitoral proíbe Bolsonaro de
fazer "bondades" com $ público.

"Não houve a manutenção nos terminais como deveria
ter sido feito. Já havia a notificação e agora, com a
chuva, ocorreu o problema no Terminal da Cohama,
que por sorte não causou vítimas. A empresa
responsável precisa ser acionada e punida por não ter
cumprido o seu dever, que era promover as
manutenções necessárias nesse conjunto de terminais
para que se evite acidentes deste tipo", frisou.
"As condições dos coletivos são precárias, a greve dos
rodoviários se mantém há mais de mês e até o
momento nada foi resolvido. Enquanto isso, nossa
população continua à mercê de toda sorte", enfatizou.
O parlamentar pontuou ainda que, até o momento, os
membros da CPI dos Transportes aguardam a planilha
dos custos e procedimentos do sistema de transporte
coletivo para análise, o que ainda não foi entregue

A "imprensa livre" de outrora já não enrola mais nem
peixe na feira. Não importa o dia da semana.
@ClaudioPavao

Até outubro vai enfrentar alta dos preços de tudo,
aumento da inflação e greves do funcionalismo
público. Esperem chiliques em série. @ frednavarro
Parece que o Congresso Nacional, o pior Congresso
da história, não gosta de ser chamado de Pior
Congresso da História. @flaviocostaf
Rarará
Dois sujeitos estão no bar conversando a respeito de
sua vida conjugal.
- Eu e minha mulher fazemos estilo cachorrinho - diz
um deles.
- Ah, sei como é! Você chega por trás e tasca aquele
cheiro no cangote.
- Não exatamente! Eu fico sentado com cara de
2
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coitado e ela deita e finge de morta.
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MPMA e parceiros realizam seminário sobre
arborização urbana
Foi aberto, na manhã dessa segunda-feira (21), o
seminário "Arborização urbana e árvores centenárias
no Município de São Luís", realizado pelo Ministério
Público do Maranhão, por meio da Escola Superior
(ESMPMA), em parceria com o Fórum Estadual de
Educação Ambiental do Maranhão, Escola Ambiental
do Maranhão e o Instituto Municipal de Paisagem
Urbana de São Luís (Impur).
O procurador-geral de justiça,
Eduardo Nicolau, deu as boas-vindas aos participantes
da atividade, que acompanharam as discussões de
forma presencial, no auditório do Colégio de
Procuradores de Justiça da PGJ, e de forma on-line,
pelo portal da ESMP no Youtube.
O chefe do Ministério Público do Maranhão ressaltou
a importância do trabalho de arborização na cidade de
São Luís, principalmente de preservação das árvores
centenárias, favorecendo a melhoria da qualidade de
vida da população. "São Luís é uma cidade histórica e
que merece ser bem conservada e bem tratada. Nós
temos que cuidar muito bem do nosso patrimônio
ambiental", reforçou.
Manifestaram-se, ainda, para enfatizar a relevância da
temática abordada a presidente da Comissão de
Gestão Ambiental do MPMA, procuradora de justiça
Mariléa Campos dos Santos Costa, a desembargadora
Francisca Galiza, que representou o Núcleo
Socioambiental do Tribunal de Justiça do Maranhão, o
presidente do Impur, Walber da Silva Pereira Filho, a
coordenadora da Escola Ambiental do Maranhão,
Kricielle Muniz.

diagnóstico, para, a partir dele, preservarmos as
árvores existentes e promovermos a arborização com
mais eficiência", afirmou.
PALESTRAS
Como parte da programação do seminário, o
promotor de justiça Fernando Barreto Júnior, titular
da 1a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente e coordenador do Centro de Apoio
Operacional de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural do MPMA, ministrou a palestra
intitulada "O tombamento dos bens da natureza".
O membro do Ministério Público discorreu sobre os
diversos códigos florestais aprovados no país, desde o
de 1934, até o de 2012, que dispõem sobre a proteção
da vegetação nativa.
Em seguida, a professora do Departamento de
Fitotecnia e Fitossanidade da Universidade Estadual
do Maranhão Ariadne Enes Rocha, que tem doutorado
em Agronomia, abordou o tema "Arborização Urbana".
A professora destacou que a efetivação de um projeto
de arborização está em consonância do objetivo de
desenvolvimento sustentável n° 11 da ONU, que
busca tornar as cidades e os assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Também participaram dos debates o promotor de
justiça Cláudio Rebêlo, titular da 2a Promotoria de
Justiça de Defesa do Meio Ambiente de São Luís, e o
presidente do Fórum Estadual de Educação
Ambiental, Sálvio Dino Júnior.
A diretora da ESMP, Karla Adriana Farias Vieira,
explicou a metodologia do seminário, que terá
culminância com a capacitação de agentes jovens
ambientais para a realização do trabalho de campo de
catalogar e inventariar as árvores centenárias de São
Luís. "Só conseguiremos fazer bem o trabalho de
cuidar do nosso patrimônio ambiental conhecendo
com detalhes a realidade. Daí a necessidade desse
4
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MPMA e parceiros realizam seminário sobre
arborização urbana
Foi aberto na manhã desta segunda-feira, 21, o
seminário "Arborização urbana e árvores centenárias
no Município de São Luís", realizado pelo Ministério
Público do Maranhão, por meio da Escola Superior
(ESMPMA), em parceria com o Fórum Estadual de
Educação Ambiental do Maranhão, Escola Ambiental
do Maranhão e o Instituto Municipal de Paisagem
Urbana de São Luís (IMPUR).
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, deu as
boas-vindas aos participantes da atividade, que
acompanharam as discussões de forma presencial, no
auditório do Colégio de Procuradores de Justiça da
PGJ, e de forma on-line, pelo portal da ESMP no
Youtube.
O chefe do Ministério Público do Maranhão ressaltou
a importância do trabalho de arborização na cidade de
São Luís, principalmente de preservação das árvores
centenárias, favorecendo a melhoria da qualidade de
vida da população.
"São Luís é uma cidade histórica e que merece ser
bem conservada e bem tratada.
Nós temos que cuidar muito bem do nosso patrimônio
ambiental", reforçou.
Manifestaram-se, ainda, para enfatizar a relevância da
temática abordada a presidente da Comissão de
Gestão Ambiental do MPMA, procuradora de justiça
Mariléa Campos dos Santos Costa, a desembargadora
Francisca Galiza, que representou o Núcleo
Socioambiental do Tribunal de Justiça do Maranhão, o
presidente do Impur, Walber da Silva Pereira Filho, a
coordenadora da Escola Ambiental do Maranhão,
Kricielle Muniz.

cuidar do nosso patrimônio ambiental conhecendo
com detalhes a realidade. Daí a necessidade desse
diagnóstico, para, a partir dele, preservarmos as
árvores existentes e promovermos a arborização com
mais eficiência", afirmou.
PALESTRAS Como parte da programação do
seminário, o promotor de justiça Fernando Barreto
Júnior, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do
Meio Ambiente e coordenador do Centro de Apoio
Operacional de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural do MPMA, ministrou a palestra
intitulada "O tombamento dos bens da natureza".
O membro do Ministério Público discorreu sobre os
diversos códigos florestais aprovados no país, desde o
de 1934, até o de 2012, que dispõem sobre a proteção
da vegetação nativa.
Em seguida, a professora do Departamento de
Fitotecnia e Fitossanidade da Universidade Estadual
do Maranhão Ariadne Enes Rocha, que tem doutorado
em Agronomia, abordou o tema "Arborização Urbana".
A professora destacou que a efetivação de um projeto
de arborização está em consonância do objetivo de
desenvolvimento sustentável nº 11 da ONU, que busca
tornar as cidades e os assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
(CCOM-MPMA)
Site:
https://oprogressonet.com/centraldocliente/verpdf/L4EQ
RRM=e9LORPLm0PEAJtXr0Ln66wECHtT72em

Também participaram dos debates o promotor de
justiça Cláudio Rebêlo, titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Meio Ambiente de São Luís, e o
presidente do Fórum Estadual de Educação
Ambiental, Sálvio Dino Júnior.
A diretora da ESMP, Karla Adriana Farias Vieira,
explicou a metodologia do seminário, que terá
culminância com a capacitação de agentes jovens
ambientais para a realização do trabalho de campo de
catalogar e inventariar as árvores centenárias de São
Luís. "Só conseguiremos fazer bem o trabalho de
5

G7 MA / SÃO LUÍS / MA - ÚLTIMAS NOTÍCIAS. Ter, 22 de Março de 2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alvos de Gaeco e Ministério Público não
rezam na cartilha de Flávio Dino
As recentes operações contra políticos maranhenses
têm uma coincidência muito estranha que acabam
colocando em xeque o trabalho do Gaeco, Ministério
Público e Polícia Civil. O pior de tudo é que nenhum
dos investigados rezam na cartilha de Flávio Dino.
É muito coincidência que apenas os adversários
políticos ferrenhos do governador Flávio Dino e do vice
Carlos Brandão são alvos das operações.
Recentemente, houve ações contra o prefeito de
Imperatriz, Assis Ramos, histórico adversário do grupo
dinista e apoiador da pré-candidatura do senador
Weverton. Ele foi alvo da operação do Grupo de
Atuação Especial no Combate às Organizações
Criminosas (Gaeco) do Ministério Público, com a
Polícia Civil. Os motivos foram supostas
irregularidades relacionadas à antiga empresa
contratada para a coleta de lixo na cidade.
Outro alvo foi o prefeito de São Pedro dos Crentes,
Lahesio Rodrigues Bonfim, que foi acusado pelo
Ministério Púbico do Maranhão por supostas fraudes
em processo licitatório para contratação de
fornecedora de combustíveis para o Município. O
pregão foi realizado quatro anos atrás.

deveria ter sido transferido para a esfera federal.
Pode ser até coincidência da vida, mas uma
coincidência tão grande que não tem como sobressair
uma dúvida sobre interferência política no trabalho tão
importante da Polícia Civil e do Ministério Público.
Afinal, estamos vivendo o período pré-eleitoral e dois
pré-candidatos a governador sendo alvos justamente
neste período.
Não defendendo estes políticos que devem ser
investigados a fundo. Mas será que prefeitos e
deputados que não são adversários políticos do
governo também não são suspeitos de alguma
irregularidade e deveriam ser investigados? Estranha
coincidência.
Por Clodoaldo Corrêa
Site: https://g7ma.com/alvos-de-gaeco-e-ministeriopublico-nao-rezam-na-cartilha-de-flavio-dino/

Lahesio é pré-candidato a governador do Maranhão e
tem grande identificação com o presidente Jair
Bolsonaro. O prefeito é adversário do governador
Flávio Dino, com quem diverge desde o primeiro
mandato.
Outro adversário foi o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho, que foi alvo de uma operação da
Polícia do Maranhão. O deputado que rompeu com o
governador e passou a fazer duras críticas ao
governo. Ele foi alvo do Gaeco e do Ministério
Público há cerca de 5 meses na operação intitulada
"Maranhão Nostrum para apurar possíveis fraudes em
processos licitatórios para contratação da empresa
Águia Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda nos
municípios maranhenses de Araguanã, Carutapera,
Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Pedro do
Rosário e Zé Doca entre os anos de 2014 a 2018.
Maranhãozinho também é pré-candidato a governador
contra Carlos Brandão. O mais interessante é que
como Josimar tem prerrogativa de foro, assim que o
nome dele foi alcançado nas investigações, o caso
6
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MPMA e parceiros realizam seminário sobre
arborização urbana
omaranhense

Foi aberto na manhã desta segunda-feira, 21, o
seminário "Arborização urbana e árvores centenárias
no Município de São Luís", realizado pelo Ministério
Público do Maranhão, por meio da Escola Superior
(ESMPMA), em parceria com o Fórum Estadual de
Educação Ambiental do Maranhão, Escola Ambiental
do Maranhão e o Instituto Municipal de Paisagem
Urbana de São Luís (IMPUR).
O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, deu as
boas-vindas aos participantes da atividade, que
acompanharam as discussões de forma presencial, no
auditório do Colégio de Procuradores de Justiça da
PGJ, e de forma on-line, pelo portal da ESMP no
Youtube.
O chefe do Ministério Público do Maranhão ressaltou
a importância do trabalho de arborização na cidade de
São Luís, principalmente de preservação das árvores
centenárias, favorecendo a melhoria da qualidade de
vida da população. "São Luís é uma cidade histórica e
que merece ser bem conservada e bem tratada. Nós
temos que cuidar muito bem do nosso patrimônio
ambiental", reforçou.
Manifestaram-se, ainda, para enfatizar a relevância da
temática abordada a presidente da Comissão de
Gestão Ambiental do MPMA, procuradora de justiça
Mariléa Campos dos Santos Costa, a desembargadora
Francisca Galiza, que representou o Núcleo
Socioambiental do Tribunal de Justiça do Maranhão, o
presidente do Impur, Walber da Silva Pereira Filho, a
coordenadora da Escola Ambiental do Maranhão,
Kricielle Muniz.

com detalhes a realidade. Daí a necessidade desse
diagnóstico, para, a partir dele, preservarmos as
árvores existentes e promovermos a arborização com
mais eficiência", afirmou.
PALESTRAS
Como parte da programação do seminário, o
promotor de justiça Fernando Barreto Júnior, titular
da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente e coordenador do Centro de Apoio
Operacional de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural do MPMA, ministrou a palestra
intitulada "O tombamento dos bens da natureza".
O membro do Ministério Público discorreu sobre os
diversos códigos florestais aprovados no país, desde o
de 1934, até o de 2012, que dispõem sobre a proteção
da vegetação nativa.
Em seguida, a professora do Departamento de
Fitotecnia e Fitossanidade da Universidade Estadual
do Maranhão Ariadne Enes Rocha, que tem doutorado
em Agronomia, abordou o tema "Arborização Urbana".
A professora destacou que a efetivação de um projeto
de arborização está em consonância do objetivo de
desenvolvimento sustentável nº 11 da ONU, que busca
tornar as cidades e os assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
Site: https://omaranhense.com/mpma-e-parceirosrealizam-seminario-sobre-arborizacao-urbana/

Também participaram dos debates o promotor de
justiça Cláudio Rebêlo, titular da 2ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Meio Ambiente de São Luís, e o
presidente do Fórum Estadual de Educação
Ambiental, Sálvio Dino Júnior.
A diretora da ESMP, Karla Adriana Farias Vieira,
explicou a metodologia do seminário, que terá
culminância com a capacitação de agentes jovens
ambientais para a realização do trabalho de campo de
catalogar e inventariar as árvores centenárias de São
Luís. "Só conseguiremos fazer bem o trabalho de
cuidar do nosso patrimônio ambiental conhecendo
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Situação precária do Matadouro Municipal
de Vitória do Mearim é denunciada ao MP
(Abandono)
Após denúncia encaminhada ao Ministério Público
do Maranhão, a titular da Promotoria de Justiça da
Comarca de Vitória do Mearim, Karina Freitas Chaves,
determinou que fosse apurada a situação insalubre e
precária do matadouro municipal.
" Expeça-se ofício ao município de Vitória do
Mearim/MA, encaminhando-se em anexo a prosta de
TAC (ID 1657503) para que, no prazo de 05 dias,
informe se firmará o TAC enviado com o Ministério
Público. Em caso negativo ou de ausência de
resposta, expeça-se ordem de serviço para a
realização de visita in loco e expedição de relatório,
com vistas a subsidiar o eventual ajuizamento de
ação" , determinou a promotora de Justiça.
O prefeito de Vitória do Mearim, Nato da Nordestina
(PL), deve ser notificado e, se forem constatadas as
denúncias através de diligências de equipes
ministeriais, o município pode ser multado e sujeito a
outras sanções.
Mas vale ressaltar que consta no Portal da
Transparência do Município a abertura de processo
licitatório, com edital e projeto de tomada de preços,
para contratação de empresa especializada para
reforma e ampliação do Matadouro de Vitória do
Mearim. Os documentos já foram encaminhados ao
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA)
em dezembro do ano passado.
Acompanhe o Blog do Luis Cardoso também pelo
TwitterT e pelo Facebook.
Site:
https://luiscardoso.com.br/abandono/2022/03/situacaoprecaria-do-matadouro-municipal-de-vitoria-do-mearime-denunciada-ao-mp/
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Ex-vereador Beto das Vilas é investigado por
suposto enriquecimento ilícito
O ex-vereador e ex-candidato a prefeito de São José
de Ribamar, Manoel Albertin Dias dos Santos,
conhecido como Beto das Vilas, está no centro de uma
investigação que apura suposto enriquecimento ilícito.
A apuração inicial foi instaurada em 2019 pela 1ª
Promotoria de Justiça Cível de São José de Ribamar,
mas somente em 2022 foi convertida em inquérito civil
pelo promotor Márcio José Bezerra Cruz visando um
aprofundamento maior dos fatos.
Os autos versam que Beto das Vilas, enquanto
presidente da Câmara de Vereadores ribamarense,
teve uma evolução patrimonial supostamente
incompatível com seus rendimentos, além disso teria
favorecido seus familiares com cargos na Prefeitura da
cidade.
Durante os trabalhos ministeriais, serão coletadas
informações, depoimentos, certidões e realizada
perícias para instauração da ação civil e/ou penal ou
arquivamento dos fatos.
Em outubro de 2020, o ex-vereador teve R$ 2 milhões
bloqueados pelo juiz da 3ª Vara Federal, Clodomir
Sebastião Reis.
A decisão atendeu ao pedido feito em Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo Município de São José de Ribamar,
onde alegou que foi solicitado, por ofício ao então
presidente da Casa Legislativa o envio à Prefeitura
dos comprovantes mensais de recolhimento de
Imposto de Renda, relativos ao exercício de 2017,
para fins de conferência, no entanto, só encaminhou
os comprovantes relativos aos meses de janeiro a abril
de 2017.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site: https://www.netoferreira.com.br/poder/2022/03/exvereador-beto-das-vilas-e-investigado-por-supostoenriquecimento-ilicito/
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Liminar determina que Prefeitura de
Tufilândia adote pregões eletrônicos
A Justiça determinou, liminarmente, em 15 de março,
que o Município de Tufilândia (termo judiciário de
Pindaré-Mirim) adote, em 60 dias, medidas para
utilização de pregões eletrônicos e indique qual
sistema será usado para realização de procedimentos
licitatórios.
Pregões eletrônicos são mais rápidos para aquisição
de bens e contratação de serviços comuns, incluindo
os de engenharia, pela Administração Pública.
A liminar proferida pelo juiz João Vinícius Aguiar
atende à Ação Civil Pública com pedido de obrigação
de fazer e tutela de urgência antecipada, ajuizada, em
10 de fevereiro, pelo titular da Promotoria de Justiça
de Pindaré-Mirim, Cláudio Borges dos Santos.
O descumprimento das determinações está sujeito ao
pagamento de multa de R$ 1 mil diários pelos gestores
e proibição de realizar licitações no município.
PREGÕES
A realização de pregões foi instituída pela Lei nº
10.520, de 17 de junho de 2002. Por sua vez, o Novo
Estatuto das Licitações e Contratos administrativos
(Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021) estabelece
que procedimentos licitatórios devem ser realizados,
preferencialmente, sob forma eletrônica.
De acordo com a legislação, os municípios devem
adotar pregões eletrônicos. Pregões presenciais são
admitidos, apenas excepcionalmente, por meio de
prévia justificativa da autoridade competente, desde
que seja comprovada a inviabilidade técnica ou a
desvantagem para a administração pública na
realização da forma eletrônica. As sessões públicas
devem ser registradas em ata e gravadas em áudio e
vídeo.
Acompanhe o Blog do Neto Ferreira também pelo
Twitter T e pelo Facebook .
Site:
https://www.netoferreira.com.br/poder/2022/03/liminardetermina-que-prefeitura-de-tufilandia-adote-pregoeseletronicos/
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