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3. Obedeça-se, para a conclusão deste Procedimento Administrativo, o prazo de 1 (um) ano, consoante estabelecido no art. 11 da 

Resolução CNMP nº 174/2017, fazendo-me concluso antes de seu advento; 

4. Designe-se para secretariar os trabalhos, Lígia Ribeiro Ramos Caldeira, Técnica Ministerial lotada nesta Promotoria de Justiça, 

ficando dispensada a formalização de termo de compromisso. 

São Luís/MA, 14 de dezembro de 2018. 

 

EVELINE BARROS MALHEIROS 

Promotora de Justiça Titular da 2ª PJEFEIS 

 

 

PORTARIA Nº 140/2018 – 2ª PJEFEIS 

(SIMP nº 019302-500/2018) 

 

Objeto: Conversão da Notícia de Fato nº 019/2018 em Procedimento Administrativo stricto sensu nº 138/2018 visando apurar 

supostas irregularidades na gestão da entidade Sociedade Artística e Cultural Beto Bittencourt. 

A Promotora de Justiça EVELINE BARROS MALHEIROS, infra firmada, Titular da 2ª Promotoria de Justiça Especializada em 

Fundações e Entidades de Interesse Social do Termo Judiciário da Comarca da Ilha de São Luís, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal e de acordo com o artigo 7º da Resolução nº 174/2017 – CNMP e o Ato 

Regulamentar Conjunto n° 05/2014 – GPGJ/CGMP. 

CONSIDERANDO que as associações e fundações sem fins lucrativos são fiscalizadas pelo Ministério Público, para controle de 

adequação de atividades de cada instituição a seus fins e da legalidade e pertinência dos atos de seus administradores; 

CONSIDERANDO, por fim, que se escoaram os cento e vinte dias previstos sem que fosse possível concluir a apreciação da 

Notícia de Fato nº 019/2018, sendo o Procedimento Administrativo o instrumento da atividade-fim destinado a embasar outras 

atividades não sujeitas a inquérito civil, notadamente, a renovação do atestado de existência e regular funcionamento da entidade 

Sociedade Artística e Cultural Beto Bittencourt. 

RESOLVE 

CONVERTER em Procedimento Administrativo stricto sensu, a Notícia de Fato nº 019/2018, com o fim de apurar supostas 

irregularidades na gestão da Entidade e determinar as seguintes providências: 

a) Autuar esta Portaria, registre-se em livro próprio com o respectivo número de ordem e no SIMP, encaminhando-se uma via à 

Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no Boletim Eletrônico, e demais providências de praxe; 

b) Designar para secretariar os trabalhos, Lígia Ribeiro Ramos Caldeira, Técnica Ministerial-Execução de Mandados, lotada nesta 

Promotoria de Justiça, ficando dispensada a formalização de termo de compromisso; 

Após a averiguação objeto de apuração neste procedimento, notifique-se a parte interessada, e, após, sem diligências 

complementares, arquivem-se os autos. 

São Luís/MA, 17 de dezembro de 2018. 

 

EVELINE BARROS MALHEIROS 

Promotora de Justiça Titular da 2.ª PJEFEIS 

 

 

ADITIVO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

(Procedimento Administrativo nº 03/2018 SIMP 015579-500/2017) 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, através da Promotora de Justiça Doracy Moreira Reis Santos, 

respondendo pela 2ª Promotoria de Justiça Especializada em Fundações e Entidades de Interesse Social, doravante denominada 

COMPROMITENTE, no uso das atribuições que lhe conferem a Legislação Constitucional e Infraconstitucional aplicáveis; e o 

Grêmio Cultural e Recreativo Anjo da Guarda, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 

06.955.504/0001-41, com sede na Quadra K 1, s/n, Anjo da Guarda, nesta cidade, neste ato representada por sua Presidente, 

Rosalina Lobato Sá, RG n. 093872598-0 SSP/MA, CPF 272.183.173-91, residente e domiciliada na Rua Agenor Vieira, n. 52, 

Goiabal, nesta cidade, doravante denominada COMPROMISSÁRIA, nos autos do Procedimento Administrativo nº 03/2018 (SIMP 

015579-500/2017), na presença do seu advogado constituído, Dr. Maxwel Lobato Sá, inscrito na OAB/MA n. 13.564, com 

escritório profissional localizado na Av. Colares Moreira, Ed. Multiempresarial, sala 1101, 11º andar, Jardim Renascença, nesta 

cidade, celebram o presente ADITIVO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), mediante o que se segue: 

CONSIDERANDO que as entidades de interesse social são todas aquelas associações e fundações sem fins lucrativos que 

apresentam em seus estatutos sociais objetivos de natureza assistencial e social e que visam atender aos interesses da coletividade 

nas áreas de educação, saúde, cultura e assistência social, dentre outras. 

CONSIDERANDO que as associações e fundações sem fins lucrativos, pertencentes ao terceiro setor, são controladas pelo 

Ministério Público tanto de forma prévia, quando aprova a alteração do estatuto social das entidades fundacionais, quanto de forma 
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finalística, quando expede os Atestados de Existência e Regular Funcionamento, previstos no art. 12 da Lei Federal n.º 1.493/1956, 

que estabelece as condições para o pagamento de subvenções às instituições privadas que não visem à distribuição de lucros ou 

dividendos a seus participantes e que promovam a educação, o desenvolvimento da cultura, da defesa da saúde, da assistência 

médico-social e do amparo social da coletividade; 

CONSIDERANDO o teor do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado com esta Promotoria de Justiça no dia 

28/fevereiro de 2018; 

CONSIDERANDO que a Entidade solicitou por duas vezes prorrogação de prazo para entrega dos documentos faltantes; 

RESOLVE: formalizar o presente Aditivo ao TAC, de fls. 250/253. 

I. DO OBJETO: 

O presente Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta visa o compromisso da Entidade em apresentar nesta Promotoria de 

Justiça a documentação exigida, tais como: edital de convocação para realização de uma Assembleia, visando alteração do Estatuto; 

comprovar o Estatuto atualizado e registrado em cartório; apresentar a resenha da sua publicação oficial; comprovar a regularização 

do ensino ofertado junto ao Conselho Estadual de Educação; apresentar original e cópia da Resolução expedida pelo Conselho 

Estadual de Educação, com que autoriza a oferta do ensino fundamental, na escola “Comunitária Pinóquio”. 

II. DAS CONDIÇÕES DO CUMPRIMENTO: 

Cláusula 1ª – A COMPROMISSÁRIA reconhece que seu Estatuto Social está em desacordo com a boa redação e técnica jurídicas, 

razão pela qual se compromete, objetivando a reparação das desconformidades nele apresentadas, a convocar a Assembleia Geral, 

cumprindo todas as disposições contidas em seu instrumento normativo, no que se refere ao lançamento de edital, publicidade do 

ato e observância do prazo contido no mesmo, para que sejam alteradas/e ou aclaradas em conformidade com a norma estatutária. 

Cláusula 2ª – Compromete-se a COMPROMISSÁRIA em cumprir no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do 

presente termo, todas as cláusulas pactuadas, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, em caso de 

descumprimento. 

Parágrafo Único: A multa prevista no presente Termo será aplicada sem prejuízo das demais sanções penais, civis e administrativas 

que forem cabíveis, devendo ainda ser atualizada monetariamente no momento de seu pagamento judicial ou extrajudicial e 

destinada ao Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos, instituído por Lei n.º 10.417/2016. 

Cláusula 3ª – O descumprimento do prazo estipulado na cláusula 2ª do presente Termo, implicará no indeferimento e/ou suspensão 

do Atestado de Existência e Regular Funcionamento expedido pela Entidade COMPROMISSÁRIA. 

Cláusula 4ª - O cumprimento deste Termo será fiscalizado pela COMPROMITENTE e na sua ausência ou afastamentos legais, tal 

atribuição competirá àquele que vier a substituí-la no exercício de suas atribuições à frente desta 2ª Promotoria de Justiça 

Especializada em Fundações e Entidades de Interesse Social de São Luís, sendo permitido o acesso aos dados relacionados ao 

cumprimento das obrigações, não inibindo e nem restringindo nenhuma de suas atribuições constitucionais e legais. 

Assim sendo, e por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam o presente Termo, o qual passa a ser tido como título 

executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/1985 e demais dispositivos legais pertinentes. 

São Luís, 27 de novembro de 2018. 

 

DORACY MOREIRA REIS SANTOS 

Promotora de Justiça respondendo pela 2.ª PJEFEIS 

 

ROSALINA LOBATO SÁ 

Presidente do Grêmio Cultural e Recreativo Anjo da Guarda 

 

MAXWEL LOBATO SÁ 

Advogado 

OAB/MA n. 13.564 


