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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

 
Procuradoria Geral de Justiça 

 
EDITAL 

 

EDT-GPGJ - 952021 

Código de validação: 5EC126756E 

CONVOCAÇÃO - BANCO DE CADASTROS 

PROCESSO SELETIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

 

O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei 9.608 de 

18 de fevereiro de 1998 e no Ato nº 24/2019-GPGJ e 

CONSIDERANDO a formação do Banco de Cadastros, conforme estabelecido no Ato nº 24/2019-GPGJ (com alterações do Ato nº 

78/2020-GPGJ), de acordo com as áreas de conhecimento e lotações dispostas no Edital nº 69/2021-GPGJ; 

CONSIDERANDO o disposto no Processo nº 11605/2020, cujo objeto versa sobre convocação de candidato, área Direito, no Banco 

de Cadastros, para Prestação de Serviço Voluntário na 2ª Promotoria de Justiça de Itapecuru Mirim; 

CONVOCA o candidato RUAN CASTRO DE JESUS, área Direito, inscrito no Banco de Cadastro para Prestação de Serviço 

Voluntário, para encaminhar para a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, os seguintes documentos: R.G., C.P.F, título de eleitor e 

comprovante de escolaridade (diploma, certidão de conclusão de curso ou declaração), pelo e-mail servicovoluntario@mpma.mp.br, 

no período de 10 à 17 de agosto de 2021, para providências relativas ao TERMO DE ADESÃO. 
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assinado eletronicamente em 09/08/2021 às 09:51 hrs (*) 

EDUARDO JORGE HILUY NICOLAU 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 

 

Assessoria Especial 

 

PORTARIA 

 

PORTARIA-AEI - 232021 

Código de validação: E019BBF9E6 

Referência: Notícia de Fato nº 027412-500/2020 (SIMP) 

 

Assunto: Encaminhamento de decisão referente à Ação Trabalhista Ordinária nº 0016906-15.2018.5.16.0018. (contratação de 

servidor sem concurso público) 

Investigada: Prefeita Thalita e Silva Carvalho Dias 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, pela Assessoria Especial de Investigação dos ilícito praticados por 

agentes políticos detentores de foro ratione muneris, por delegação de Sua Excelência Procurador Geral de Justiça, através da Portaria  

nº 3406-GAB/PGJ, de 24052021, na pessoa do representante do Ministério Público abaixo assinado, no uso de suas atribuições 

conferidas pelo art. 129, incisos I, II e III da CF/88; art. 26, I da Lei nº 8.625/93; e do art. 26, incisos III e V, da Lei Complementar 

Estadual nº 13/1991 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público) e art.4º da Resolução CNMP 181, de 07 de agosto de 2017, e  

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública e de seus respectivos gestores a legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência;  

CONSIDERANDO o teor do art. 19 da Constituição do Estado do Maranhão, segundo o qual “A Administração Pública direta, 

indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, razoabilidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 129, I, da Constituição Federal, que prevê como função institucional do Ministério Público a 

promoção da ação penal pública, na forma legalmente estabelecida; 

CONSIDERANDO que o art. 37 da Constituição da República estabelece no seu inciso II que a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Investigatório Criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa 

e investigatória, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, cuja finalidade é apurar a 

ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, 

da respectiva ação penal, na forma estabelecida na Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público;  

CONSIDERANDO o fato narrado na Notícia de Fato nº 027412-500/2020 (SIMP), instaurada a partir do recebimento de cópia da 

Ação Trabalhista Ordinária nº 0016906-15.2018.5.16.0018, de ordem da Vara da Justiça do Trabalho de Barreirinhas/MA, na qual 

consta sentença condenando o Município de Água Doce do Maranhão ao pagamento de verbas trabalhistas a Márcio dos Santos, ex-

servidor daquela urbe na função de vigia, contratado sem a prévia realização de concurso público, no período de 17 de fevereiro a 31 

de dezembro de 2017, fato esse comum em relação a vários outros servidores públicos municipais, que ingressaram no serviço público 

sem a necessária realização de concurso público de provas e títulos, com indícios de violação do disposto no inciso XIII do art. 1º do 

Decreto 201/67, incidindo, dessa forma, em possível crime de responsabilidade, de competência do Tribunal de Justiça para o seu 

julgamento; 

CONSIDERANDO que o prazo para a conclusão da Notícia de Fato, contando com a sua prorrogação, encontra-se exaurido, sendo, 

por isso, aplicável o disposto no art. 3º da Resolução CNMP 174, de 04 de julho de 2017; e, finalmente, 

CONSIDERANDO a necessidade de dar seguimento na investigação com o fito de levantar as provas necessárias para instauração 

de eventual ação penal pública ou para elidir a responsabilidade do representado, gerando, por consequência desta, o arquivamento 

dos autos, RESOLVE: 

CONVERTER A NOTÍCIA DE FATO Nº Notícia de Fato nº 027412-500/2020 (SIMP) EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 

CRIMINAL, em conformidade com o disposto no art.3º da Resolução CNMP 174, de 04 de julho de 2017, c/c art. 3º da Resolução 

CNMP nº 181/2017, e, para tanto, DELIBERO:  

1) REGISTRE-SE no livro próprio e no SIMP; 

2) AUTUE-SE a presente portaria juntamente com a Notícia de Fato, encartando-a na face do procedimento e remetendo cópia 

para publicação no Diário Eletrônico do Ministério Público, à coordenação de Documentação e Biblioteca desta Procuradoria Geral 

de Justiça; 

3) JUNTE-SE aos presentes autos, cópia da Portaria nº 3406/2021, de 24 de maio de 2021; 
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4) DILIGENCIE-SE para o cumprimento de todas as requisições determinadas no despacho que determinou a conversão da 

NF em PIC; 

5) OBEDEÇA-SE para a conclusão deste procedimento investigatório criminal, o prazo de 90(noventa) dias para sua 

conclusão, consoante estabelecido no art. 13 da Resolução CNMP 181/2017, fazendo-me conclusos os autos após o cumprimento 

das diligências requisitadas e antes de encerramento do prazo para conclusão do procedimento. 

Cumpra-se. 

São Luís, 10 de agosto de 2021 

 

assinado eletronicamente em 10/08/2021 às 10:59 hrs (*) 

PEDRO LINO SILVA CURVELO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

ASSESSOR ESPECIAL DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 

 
Comissão Permanente de Licitação 

 

EXTRATOS 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021 

 

PROCESSO N°: 1970/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 – SRP – CPL/PGJ. OBJETO: Constituição de registro de preços 

para a eventual aquisição de Material de Consumo (canecas personalizadas), conforme especificado no Termo de Referência, Anexo 

I do Edital. 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNID. QTDE VLR UNIT. VLR TOTAL 

01 

Caneca cilíndrica em porcelana branca, atóxica, com alça, resinada, 

resistente a micro-ondas e máquina de lavar, sublimática, medindo 

aproximadamente 9,5cm de altura e 26cm de circunferência, com 

capacidade para 350 ml, estampando - através do processo de sublimação, 

a arte a ser designada pela PGJ, embalada individualmente em caixinha de 

papelão para presente. 

UND 2.800 20,00 56.000,00 

VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), mediante Sistema de Registro de Preços, de acordo com as 

especificações constantes do Anexo I do Edital, e proposta de preços apresentada no Pregão Eletrônico n° 17/2021. 

PRAZO: 12 (doze) meses, com eficácia legal após a sua publicação na Imprensa Oficial. 

CONTRATANTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, representada pelo Diretor-Geral de Justiça: JÚLIO CÉSAR 

GUIMARÃES. 

CONTRATADA: CRIATIVA PROJETOS E SERVICOS NA CONSTRUCAO EIRELI / CNPJ 27.943.494/0001-02, representada 

por: MARCELLE BYANCA PASSOS DE SOUSA 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Decretos Federais nº 10.024/2019 e 7.892/2013, 

Lei Complementar nº. 123/06, Atos Regulamentares nº 11/2014 – GPGJ e 01/2020 – GPGJ, ambos deste Ministério Público Estadual, 

e demais normativos legais aplicáveis à espécie. 

São Luís, 10 de agosto de 2021 

 

JOSÉ LINDSTRON PACHECO 

Pregoeiro Oficial 

CPL/PGJMA 

 

 

EXTRATO DE 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2021. 

 

PROCESSO N° 3541/2021: OBJETO: acréscimo de valor contratual na importância total de R$ 1.846,84 (um mil, oitocentos e 

quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), que corresponde a 1,0462% do valor originalmente contratado, em razão da inclusão 

de 02 (dois) veículos tipo automóvel sedan TOYOTA/COROLLA na cobertura de seguro total do Contrato nº 24/20211, tendo início 
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a partir da assinatura e término às 24h (vinte e quatro horas) do dia 28 de junho de 2022, devidamente autorizado através do Processo 

Administrativo nº 3541/2021. VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 1.846,84 (um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e 

quatro centavos). NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.69. PLANO INTERNO: CAMPE. NOTA DE EMPENHO Nº: 

2021NE001365. BASE LEGAL: Alínea “b” do inciso I e § 1º do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e Cláusula Décima Terceira do Contrato 

nº 24/2021, vinculando-se ao processo administrativo nº 3541/2021. CONTRATANTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, 

Representante Legal: JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES. CONTRATADA: SEGUROS SURA S.A. Representante Legal: MARCELO 

POZZI PESTANA. 

São Luís, 10 de agosto de 2021. 

 

CONCEIÇÃO DE MARIA CORREA AMORIM 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PGJ 

 

 

Promotorias de Justiça da Comarca da Capital 

 
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 

 

PORTARIA-23ªPJESLZ - 22021 

Código de validação: 145E1541E3 

 

O Promotor de Justiça, José Cláudio Cabral Marques, no uso das atribuições previstas no artigo 34 da Lei Complementar Estadual 

nº 013/91, com escopo de monitorar com maior eficiência e dar celeridade aos processos e procedimentos em tramitação nesta 

unidade ministerial; 

R E S O L V E: 

Realizar Auto Correição na 23° Promotoria de Justiça Especializada do Controle Externo da Atividade Policial, da qual é titular, no 

período de 16 a 18 de agosto de 2021, determinando à Assessoria do Promotor de Justiça a apresentação ao titular da Unidade 

Ministerial a documentação e relações seguintes: 

1) Inventário da Unidade Ministerial extraído do SIMP; 

2) Relação dos autos recebidos e devolvidos nos últimos 06 meses; 

3) Quantitativo de ações civis públicas ajuizadas nos últimos 06 meses; 

4) Relação dos procedimentos administrativos instaurados nos últimos 06 meses; 

5) Relação dos Termos de Ajustamento de Conduta celebrados nos últimos 06 meses; 

6) Quantidade e periodicidade de visitas técnicas nas unidades policiais nos últimos 06 meses; 

7) Apresentar experiências inovadoras na unidade ministerial; 

8) Relação da participação em eventos, como congressos, seminários, audiências públicas nos últimos 06 meses. 

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. 

São Luís, 10 de agosto de 2020. 

 

assinado eletronicamente em 10/08/2021 às 11:12 hrs (*) 

JOSÉ CLAUDIO ALMADA LIMA CABRAL MARQUES 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PROBIDADE ADMNISTRATIVA 

 

PORTARIA-31ªPJESLZ - 112021 

Código de validação: ABEFCF8F01 

Portaria nº 11/2021-31ªProAd/MA 

 

OBJETO: Instaura Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar as providências adotadas pela Secretaria Municipal 

de Educação de São Luís/MA no cumprimento do processo de alteração de denominação da “Unidade de Educação Básica Saraiva 

Filho”, localizada no Bairro Cajupe, a quem foi atribuída nome de pessoa viva. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu Promotor de Justiça, Titular da 31ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa 

do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de São Luís, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 127, caput 

e 129, II, VI e IX, da Constituição Federal, pelo art. 25, IV, ‘b' da Lei Federal nº 8.625/93, pelo art. 26, IV, ‘a' e ‘b' da Lei 

Complementar Estadual nº 013/91, bem como pelo art. 8º, IV, da Res. nº 174 de 2017 do CNMP, 
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CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 37, §1º, dispõe que “a administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” “§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 

dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal n. 6.454/77, nos arts. 1º e 2º, proíbe a atribuição de nome de pessoa viva a bem público, de 

qualquer natureza, bem como a inscrição de nomes de autoridades ou administradores em placas indicadoras de obras ou veículo de 

propriedade ou a serviço da Administração Pública; 

CONSIDERANDO a instauração da Notícia de Fato (SIMP nº 002542-509/2019), tendente a apurar representação anônima dando 

conta de que no Município de São Luís/MA atribuiu-se o nome de pessoa viva a bem público, a saber, a “Unidade de Educação 

Básica Saraiva Filho”; 

CONSIDERANDO, que tal proceder fere, além do disposto na Lei 6.454/77, os princípios constitucionais citados anteriormente, na 

medida em que prestigia e favorece pessoas, fazendo a administração da coisa pública, deste modo, assemelhar-se à gestão de bens 

privados; 

CONSIDERANDO o término do prazo final para tramitação da presente Notícia de Fato, em observância ao art. 4º, § 1º, I, do Ato 

Regulamentar Conjunto nº 05/2014- GPGJ/CGMP e art. 9º da Resolução nº 174/2017-CNMP; 

CONSIDERANDO, por fim, que subsiste a necessidade de acompanhar as providências a que a Secretaria Municipal de Educação 

de São Luís se comprometeu a adotar para alteração da denominação do referido bem público com nome de pessoa viva, no prazo 

de 90 (noventa) dias, conforme disposto no Ofício nº 313/2019-GAB/SEMED, 

RESOLVE: 

CONVERTER a Notícia de Fato SIMP nº 002542-509/2019 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (stricto sensu), com o fim 

de acompanhar e fiscalizar o cumprimento das providências para alteração da denominação da Unidade de Educação Básica Saraiva 

Filho pela Secretaria Municipal de Educação de São Luís (SEMED). 

Para secretariar os trabalhos, designo a Assessora de Promotor de Justiça Juliana Balby Mendonça Santos, matrícula nº 1075558, 

sem necessidade de lavratura de termo de compromisso, em face da natureza do cargo que ocupa, a quem determino a adoção das 

seguintes providências: 

1 – Registre-se no Sistema Integrado do Ministério Público (SIMP) a reclassificação do presente como Procedimento Administrativo 

nº 02/2021-31ªProAd/MA; 

2- Comunique-se a instauração do presente ao Conselho Superior do Ministério Público do Maranhão; 

3- Remeta-se cópia desta Portaria para a Coordenação de Biblioteca e Documentação desta Procuradoria-Geral de Justiça, 

para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, procedendo-se à juntada aos autos da comprovação do envio, 

mediante cópia devidamente assinada; 

4- Oficie-se à SEMED, remetendo-lhe cópia desta portaria, a fim de que, no prazo de 90 (noventa) dias, ou antes, se assim lhe 

convier, informe a esta Especializada a alteração na denominação da UEB SARAIVA FILHO, para irrestrito cumprimento do 

disposto na Constituição Federal e lei de regência, devendo anexar à resposta a documentação comprobatória, aí incluída fotografia 

da fachada, para adequada promoção de arquivamento do procedimento administrativo. 

5- Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, ou na eventualidade da SEMED cumprir seu encargo antes, voltem- me conclusos. 

6- Obedeça-se, para a conclusão deste Procedimento Administrativo, o prazo de 120 (cento e vinte) dias, consoante autoriza 

o artigo 11, da Resolução nº 174/2017- CNMP; 

Cumpra-se. 

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica. 

 

assinado eletronicamente em 06/08/2021 às 15:24 hrs (*) 

ZANONY PASSOS SILVA FILHO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 
Promotorias de Justiça das Comarcas do Interior 

 
AMARANTE 

 

PORTARIA-PJAMA - 192021 

Código de validação: 0B189E9CB5 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

PORTARIA N° 19/2021-PJAMA 
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ASSUNTO: Instauração de Procedimento Administrativo com objetivo de acompanhar as inspeções dos serviços de acolhimento 

institucional e programa de acolhimento familiar (Resolução 71, CNMP). 

O Ministério Público do Estado do Maranhão, presentado neste ato pelo promotor de justiça que esta subscreve, com base no que 

preceitua o art. 129, inciso II, da Constituição Federal; art. 6º, inciso VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93; art. 98, 

inciso III, da Constituição do Estado do Maranhão; art. 26, inciso V, da Lei Complementar; e, inciso V, da Lei Complementar nº 

13/1991, atualizada pela LC nº 112/2008; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos, aos serviços de relevância pública e aos 

direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é instrumento próprio da atividade-fim destinado ao acompanhamento e 

fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos e instituições ou de políticas públicas e demais procedimentos não sujeitos a 

inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público, que não tenham o caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, 

em função de um ilícito específico;  

CONSIDERANDO as disposições constantes nos artigos 1º, 4º e 201, todos da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), bem como no art. 227 da Constituição Federal, que asseguram à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a 

efetivação, por parte da família, da sociedade e do Poder Público, de todos os direitos fundamentais garantidos na própria Constituição 

Federal e no ECA;  

CONSIDERANDO que a municipalização do atendimento prestado à criança e ao adolescente se constitui na diretriz primeira da 

política de atendimento idealizada pela Lei nº 8.069/90 (art. 88, inciso I), de modo que a criança ou adolescente possa ser amparado 

preferencialmente no seio de sua comunidade e com a participação de sua família;  

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 101, inc. VII e §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o acolhimento institucional 

ou familiar, embora seja medida excepcional e provisória a ser utilizável como forma de transição para a reintegração familiar ou 

para colocação em família substituta, é uma política que salvaguarda os direitos de crianças e adolescentes em situação de risco 

pessoal e social, sendo, portanto, obrigação dos Municípios garantir a existência de tal atendimento, com qualidade e eficiência, aos 

que dele necessitem;  

CONSIDERANDO a inexistência de procedimento administrativo instaurado, em 2021, para acompanhar as inspeções aos serviços 

de acolhimento institucional e programa de acolhimento familiar (Resolução 71, CNMP), assim como a existência, neste Município, 

de local destinado às crianças e adolescentes acolhidas; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com objetivo de acompanhar as inspeções dos serviços de 

acolhimento institucional e programa de acolhimento familiar (Resolução 71, CNMP), determinando-se: 

1) Nomeação da servidora MÔNICA ARAÚJO ANTICO para atuar como secretária;  

2) Registre-se e autue-se a presente PORTARIA, encaminhando-se cópia da presente ao Setor de Coordenação de Documentos e 

Biblioteca, para fins de publicação; 

 3) Seja comunicada a instauração do presente procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público, nos termos previstos no 

art. 5º, da Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

4) Após, vista. 

Amarante do Maranhão, 05 de agosto de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 09/08/2021 às 08:44 hrs (*) 

JOÃO CLAUDIO DE BARROS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-PJAMA - 202021 

Código de validação: 73EEF6C89C 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

PORTARIA N° 20/2021-PJAMA 

 

ASSUNTO: Instauração de Procedimento Administrativo com objetivo de acompanhar o controle externo das atividades policiais, 

no Município de Amarante do Maranhão/MA, no ano de 2021. 

O Ministério Público do Estado do Maranhão, presentado neste ato pelo promotor de justiça que esta subscreve, com base no que 

preceitua o art. 129, inciso II, da Constituição Federal; art. 6º, inciso VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93; art. 98, 

inciso III, da Constituição do Estado do Maranhão; art. 26, inciso V, da Lei Complementar; e, inciso V, da Lei Complementar nº 

13/1991, atualizada pela LC nº 112/2008; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos, aos serviços de relevância pública e aos 

direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 
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CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é instrumento próprio da atividade-fim destinado ao acompanhamento e 

fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos e instituições ou de políticas públicas e demais procedimentos não sujeitos a 

inquérito civil, instaurado pelo Ministério Público, que não tenham o caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa, 

em função de um ilícito específico;  

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe o exercício, com exclusividade, da ação penal pública e do controle externo 

da atividade policial; 

CONSIDERANDO que o exercício do controle externo da atividade policial é instrumento de relevo para o exercício pleno da 

titularidade da ação penal pública; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com objetivo de acompanhar o controle externo das 

atividades policiais, no Município de Amarante do Maranhão/MA, no ano de 2021, determinando-se: 

1) Nomeação da servidora MÔNICA ARAÚJO ANTICO para atuar como secretária;  

2) Registre-se e autue-se a presente PORTARIA, encaminhando-se cópia da presente ao Setor de Coordenação de Documentos e 

Biblioteca, para fins de publicação; 

3) Seja comunicada a instauração do presente procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público, nos termos previstos no 

art. 5º, da Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

4) Após, vista. 

Amarante do Maranhão, 05 de agosto de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 09/08/2021 às 08:45 hrs (*) 

JOÃO CLAUDIO DE BARROS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

ARARI 

 

PORTARIA Nº 007/2019-PJA 

 

Objeto Convener a Notícia de Fato n° 0027785 - 500/2018 - PJA em Procedimento Administrativo 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por sua representante em exercicio na Comarca de Arari, no 

desempenho de suas atribuiçaes legais, com fulcro no anigo 129. inciso  III, da Constituição Federal;  no artigo 26, inciso I 

da Lei n° 8 625/93 (Lei ‹9ânica dO Ministério  Público)   e no art. 26, incisos IV e V, da Lei Complementar n° 13/91 (Lei 

Orgânica do Ministério Público do Maranhão), 

CONSIDERANDO a representação formulada pela Rede Justiça nos Trilhos. Conselho Indigenista Missionário — CIMI e 

Comissão Pastoral da Terra — CPT MARANHÂO em face do Consórcio dos Municipios dos Corredores Multimodais do 

Maranhão - COMEFC;  

CONSIDERANDO a manifestação apresentada pela empresa VALE S/A, que trouxe, em mídia digital, 116 contratos firmados 

pelas administrações municipais, nos anos de 2014 a 2016; 

CONSIDERANDO que, dos 116 contratos firmados pelas administrações municipais, nos anos de 2014 a 2016, o Municipio 

de Arari/MA figura nos contratos GTR 06, GTR 08, GTR 12, GRT 14, GTR 15, SAL 45, GEP 25 e GTR 07. Conforme 

seguinte lista: 

CONTRATO OBJETO  VALOR 

GTR 06 Arari 
Construçåo de balsa para captaçåo de 

água. 
R$ 180.000,00 

GTR 08 Arari 
Construçåo de 02 poços com reservatório 

de 20.000 litros e distribuição em 

Morada 

Nova e Barreiros. 

R$ 338.796,00 

GTR 12 Arari 
Construçåo de 02 poços com 

reservatório de 30.000 litros nas 

Comunidades de Felix e Trizidela. 

R$ 344.412,00 

GTR 14 Arari 
Construçåo de 01 poço com reservatório 

de 30.000 litros e distribuiçåo em 

Bamburral. 

R$ 280.154,16 

GTR 15 Arari 
Construção de 01 poço com reservatório 

de 20.000 litros e distribuição em 
R$ 269054,16 
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Bomfim 

SAL 45 Arari 
Aquisiçåo de 01 (uma) ambulância de 

suporte básico Tipo B 4x4 ou 4x2. 
R$ 16.000,00 

GEP 25 Arari 
- Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) – GA. 
R$ 177.136.67 

 

GTR 07 Arari 

Instalação de 10 dessalimzadores para 

poços nas comunidades no município de 

Arari nas comunidades Bacabalzinho, 

Mata, Baburral. Capoeira Grande, 

Pimental, Bubasa, Flexeiras, Gançho, 

Aranha e Ariaçu. 

 

R$ 412.560,00 

CONSIDERANDO a necessidade de proceder com diligências junto aos municípios. VALE S/A e COMEFC, a fim de coletar 

elementos para análise de cada contrato celebrado. permitindo a comprovação da inexistência de impedimento jurídico para o aceite 

da doação, assim como o emprego regular das verbas recebidas, visando o interesse público das comunidades que fazem parte  do 

Município de Arari/MA; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos, através das medidas judiciais e extrajudiciais necessárias, além da defesa da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos procedimentos aos padrões taxonômicos determinados pelo CONSEL HO 

NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO — CNMP: 

CONSIDERANDO, por fim, o conteúdo do Ato Regulamentar Conjunto n° 05/2014 — GPGJ/C GMP e demais dispositivos legais 

pertinentes: 

RESOLVE: 

Art.1°. CONVERTER a Notícia de Fato n° 0027785-500/2018 — PJA em Procedimento Administrativo sob o mesmo número, 

determinando desde já, e em especial, o seguinte: 

Art.2°. DESIGNO o servidor Cícero Rodrigues de Lima Paé Neto para exercer  as  funções de Secretário no presente 

procedimento; 

Art.3°. DETERMINAR a exclusão do contrato GTR 07 Arari, tendo em vista este já constar como objeto de investigasao do procedimento n.° 

000834-049/2018; 

DETERMINAR o envio de capias a Biblioteca da Procuradoria-Geral de Justisa, para que seja encaminhada á publicação no Diário 

Oficial. 

REGISTRE-SE esta portaria no livro próprio, autue-se e publique-se no átrio desta Promotoria de Justiça. 

Arari/MA, 10 de setembro de 2019 

 

LÍCIA RAMOS CAVALCANTI MUNIZ 

Promotora de Justiça 

 

 

BALSAS 

 

PORTARIA-PJBAL - 32021 

Código de validação: C22E9BDC5D 

 

ANTONIO LISBOA DE CASTRO VIANA JUNIOR Promotor de Justiça da 2a Promotoria da Comarca de Balsas, usando das 

atribuições que lhe confere o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e o art. 26, inciso I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público (Lei 8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, 

CONSIDERANDO a necessidade de: apurar suposto bloqueio do curso natural do Riacho Passagem da Pedra, localizado na MA 

006, entrada para o Povoado Aldeia, ao lado da ponte; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, constitui atribuição do Ministério Público a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo para a Notícia de Fato; 

Resolve converter a Notícia de Fato no. 002993-274/2019 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Strictu Sensu, 

determinando-se: 
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I. A autuação do presente procedimento como PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Eletrônico Strictu Sensu, instaurado por 

meio da presente Portaria, ficando, desde já nomeado o servidor Hamilton Martins Barros para atuar como secretário; 

II. Seja a presente PORTARIA registrada em livro próprio, afixado no quadro de aviso desta Promotoria de Justiça, acessível ao 

público, cumprindo-se as determinações constantes na decisão de conversão;  

III. Após a instauração do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, requer informações complementares da SEMA — Secretaria 

do Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais a respeito da vistoria realizada nos autos; 

IV. Que a portaria inaugural seja posicionada no início do procedimento; 

V. Providencie a remessa de cópia ao Setor de Coordenação de Documentação e Biblioteca, mediante cópia dos originais 

assinados, além do seu inteiro teor em meio magnético ou enviados aos seguintes e-mails: biblioteca@mpma.mp.br, bem como 

publicação no local de costume. 

Balsas (MA), 3 de agosto de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 05/08/2021 às 08:44 hrs (*) 

ANTONIO LISBOA DE CASTRO VIANA JÚNIOR 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-2ªPJBAL - 42021 

Código de validação: BA5D24D864 

 

Antonio Lisboa de Castro Viana Junior, Promotor de Justiça da 2ª Promotoria da Comarca de Balsas, usando das atribuições que lhe 

confere o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e o art. 26, inciso I, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 

8.625/93), sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, 

CONSIDERANDO a denúncia encaminhada a esta Promotoria de Justiça para apurar negligência à saúde da pessoa idosa; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, constitui atribuição do Ministério Público a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição Federal); 

Resolve converter a Notícia de Fato nº. 001646-274/2018 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Strictu Sensu nº 001646-

274/2018 determinando-se: 

I) A autuação do presente procedimento como PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Strictu Sensu, instaurado por meio da presente Portaria, ficando, desde já nomeado o servidor Hamilton Martins Barros, matricula 

1073026, para atuar como secretário e, numerando-se e rubricando-se todas as suas folhas, devendo proceder na forma disciplinada 

nas normas do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Maranhão e ato Conjunto da PGJ e CGMP de registro cronológico; 

II) Seja a presente PORTARIA registrada em livro próprio, adotando o Procedimento Administrativo a mesma identificação 

numérica da portaria, nos termos do art. 4º, § 2º, da Resolução nº 10/2009-CPMP, devendo ser anotado, ainda, como assunto objeto 

de investigação seguinte: negligência à saúde da pessoa idosa; 

III) Providencie a remessa de cópia ao Setor de Coordenação de Documentação e Biblioteca, mediante cópia dos originais 

assinados, além do seu inteiro teor em meio magnético ou enviados aos seguintes e-mails: biblioteca@mpma.mp.br, bem como 

publicação no local de costume. 

Balsas (MA), 04 de agosto de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 04/08/2021 às 11:41 hrs (*) 

ANTONIO LISBOA DE CASTRO VIANA JÚNIOR 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

MATINHA 

 

PORTARIA-PJMAT - 122021 

Código de validação: 7F5F8C7F76 

PORTARIA 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

SIMP 000064-010/2021 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pela Promotora de Justiça signatário, no exercício das atribuições constitucionais, 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República: 
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Converter a Notícia de Fato n.º 000064-010/2020, em Procedimento Administrativo, para investigar suposta falta de professores e 

materiais na escola Centro de Ensino Padre Astolfo Serra – CEMA, nos termos dos arts. 7º e art. 8º, II, da Resolução CNMP n. 

174/2017. 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): “ Apurar suposta falta de professores, carteiras e transporte escolar 

para os alunos do Centro de Ensino Padre Astolfo Serra” 

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

INVESTIGADO: ESTADO DO MARANHÃO, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 

1. Encaminhe-se cópia da presente Portaria para conhecimento e publicação, esclarecendo acerca do envio por e-mail, à Biblioteca 

da ProcuradoriaGeral de Justiça, nos termos exigidos por normativa interna; 

2. Nomeação da servidora Leillany Rafaele Aires Travassos Alves, matrícula n.º 1069350, servidora concursada da Procuradoria-

Geral de Justiça, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP, para funcionar como Secretária, a qual será substituída, 

em suas ausências, pelos demais servidores lotados na Promotoria de Justiça de Matinha/MA; 

3. seja oficiado a Diretora do referido estabelecimento de ensino, bem como a Gestora Regional – URE VIANA, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, prestem os devidos esclarecimentos sobre a denúncia, juntando a documentação que entender necessária (ex: nota 

fiscal relacionada a compra de carteiras; documento comprobatório de remessa das carteiras; cópias de contratos de professores; 

cópia de contratos com empresa de transporte escolar), abordando: a) necessidade de 09 (nove) professores para atender a demanda 

da escola; b) a carência de 140 (cento e quarenta) carteiras escolares; c) a falta de transporte escolar para atender os alunos da zona 

rural. 

I – Junto ao ofício, encaminhar cópia da portaria do procedimento, bem como da denúncia. II – Por fim, certifique-se nos autos a 

existência, ou não, de documentos de identificação e comprovantes de residência dos reclamantes, vez que no abaixoassinado consta 

apenas o nome de algumas pessoas, sem qualquer identificação. 

A seguir, cumpridas ou não as diligências determinadas, imediatamente conclusos. 

Cumpra-se. 

Matinha-MA, 26 de julho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 26/07/2021 às 15:55 hrs (*) 

JOÃO VIANA DOS PASSOS NETO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

PAULO RAMOS 

 

PORTARIA-PJPRS - 132021 

Código de validação: 82D8E06DE4 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu Representante Legal infra- firmado, respondendo pela Promotoria de Justiça da 

Comarca de Paulo Ramos/MA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 129, inc. II e VI, da Constituição da República e art. 26, 

inc. I, da Lei Federal nº 8.625/93, sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, em especial os arts. 3º, inc. V e 5º, inc. 

II, ambos do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014, 

CONSIDERANDO que os instrumentos para o planejamento, no âmbito do SUS, são o Plano de Saúde, as respectivas Programações 

Anuais e o Relatório de Gestão (art. 95, PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que o Plano de Saúde, instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as 

iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS para o período de 4 (quatro) anos, explicita os compromissos do 

governo para o setor saúde e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias 

de cada esfera (art. 96, PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que a Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano 

de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados 

(art. 97, PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que Relatório de Gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os 

resultados alcançados com a execução da PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde 

(art. 99, PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que o Plano de Saúde observará os prazos do PPA, conforme definido nas Leis Orgânicas dos entes 

federados (art. 96, § 2º da PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que o Plano de Saúde considera, em sua elaboração, as diretrizes definidas pelos Conselhos e Conferências de 

Saúde, devendo ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Saúde respectivo, bem como disponibilizado em meio 

eletrônico no sistema DigiSUS Gestor/Módulo Planejamento – DGMP (art. 96, § 7º, PRC nº 01/2017); 

]CONSIDERANDO que, no processo de elaboração e execução da Programação Anual de Saúde (PAS), os gestores de saúde 
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observarão os seguintes prazos: I - elaboração e envio para aprovação do respectivo Conselho de Saúde antes da data de 

encaminhamento da LDO do exercício correspondente; e II- execução no ano subsequente (art. 98, PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que os prazos para elaboração do PPA, da LDO e da LOA observam o disposto nas Constituições e Leis 

Orgânicas dos entes federados (art. 95, § 3, PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que, neste ano, a gestão deverá elaborar o Plano de Saúde 2022-2025 e a Programação Anual de Saúde 

2022, os quais deverão ser submetidos à apreciação do respectivo Conselho Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO o teor do “Manual Básico para realização de Conferências de Saúde”, editado pelo Conselho Nacional de Saúde 

no ano de 2021, com comentários acerca das dúvidas quanto à realização ou não de conferência de saúde municipal levando em 

conta o período pandêmico, no qual há o registro de que se pode cogitar a possibilidade de realização de conferências presenciais no 

2ª semestre de 2021 ou no 1ª semestre de 2022, caso as condições sanitárias nacionais e locais permitam; 

CONSIDERANDO as Recomendações nº 10, 11 e 12/2021 – 19ª PJESLZ, através das quais a 19ª Promotoria de   Justiça 

Especializada na Defesa da Saúde da Capital recomendou que fosse “ efetivada parceria colaborativa entre o Conselho Estadual 

de Saúde (com Resolução específica), COSEMS-MA (com posicionamento sobre o tema por Resolução específica), Secretaria de 

Estado da Saúde – SES e Superintendência Estadual do Ministério da Saúde – MA, no sentido de buscar consenso, externado em 

documento orientativo, quanto à construção dos Planos Municipais de Saúde – PMS, visto que as Conferências Municipais de 

Saúde, com previsão de realização para o ano de 2021, coincidiram com o atual período pandêmico, impactando na realização das 

referidas de forma presencial, as quais são base para o Plano Municipal de Saúde – PMS 2022-2025 e os demais instrumentos de 

planejamento dele decorrentes para orientar as ações de saúde locais, devendo, portanto a atualização do referenciado Plano 

Municipal obedecer às normas sanitárias vigentes, e ser alicerçado nas necessidades de saúde da população por meio das demandas 

dos diversos segmentos sociais”. 

CONSIDERANDO que, em atenção às Recomendações expedidas pela 19ª PJ Especializada na Defesa da Saúde da Capital, foi 

editada a Resolução nº 04, de 07 de junho de 2021, do Conselho Estadual de Saúde do Maranhão (CES/MA), contendo orientações 

aos municípios maranhenses quanto à realização das Conferências Municipais de Saúde e elaboração do Plano Municipal de Saúde 

2022-2025; 

CONSIDERANDO que o documento orienta que as Conferências Municipais de Saúde sejam realizadas apenas no final do ano de 

2021 ou em 2022, conforme condições objetivas de vacinação e de prevalência da covid 19 no próprio município, para validar ou 

ajustar o Plano Municipal de Saúde, provisoriamente proposto pela gestão municipal e pelo Conselho Municipal de Saúde levando 

em conta metas aprovadas na última Conferência e ainda não atingidas e as necessidades atuais de combate à pandemia; 

CONSIDERANDO que, em relação à situação dos Conselhos de Saúde, fundamentais para a elaboração e avaliação dos instrumentos 

de planejamento em saúde, a Resolução orienta que em caso de dificuldades para a realização de uma eventual eleição de novos 

conselheiros quando finalizado o mandato, pode-se efetuar a prorrogação do mandato por período definido através de Resolução do 

Conselho e Decreto Municipal, ou realizar a eleição sem aglomeração, com metodologias seguras a serem definidas pelos próprios 

conselhos municipais; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Administrativo Strictu Sensu, em face da Resolução nº 04, de 07 de junho de 2021, do Conselho Estadual 

de Saúde do Maranhão (CES/MA), visando promover a coleta de informações e demais diligências para garantir o acompanhamento 

da inserção dos instrumentos de planejamento no DigiSUS, monitoramento do funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde 

e exigência de encaminhamento dos instrumentos de planejamento da saúde para a Promotoria de Justiça, a fim de que haja um 

acervo mínimo de documentos sobre saúde pública na Promotoria, relativos ao município de Paulo Ramos/MA. 

Para secretariar os trabalhos, designo o servidor Técnico Ministerial – área Administrativa lotado na unidade, a quem determino a 

adoção das seguintes providências: 

1) Registrem em livro próprio e no SIMP a instauração deste Procedimento Administrativo, anexando aos 

autos, documentos sobre o tema encaminhados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde via e-mail em 20/07/2021. 

2) Requisite-se, junto ao Conselho Municipal de Saúde, qual é a atual situação dos mandatos dos 

conselheiros, e caso estejam em vias de finalização ou já finalizados, quais providências foram adotadas para a manutenção do regular 

funcionamento do órgão colegiado, tendo em vista as orientações contidas na Resolução nº 04, de 07 de junho de 2021, do Conselho 

Estadual de Saúde do Maranhão (CES/MA), devendo encaminhar a respectiva documentação comprobatória; 

3) Expeça Recomendação ao Secretário Municipal de Saúde, a fim de que providencie a elaboração do 

Plano de Saúde 2022-2025 e da Programação Anual de Saúde 2022; 

4) Oficie-se ao Conselho Municipal de Saúde se a gestão encaminhou o Relatório Anual de Gestão (RAG) 

relativo ao exercício financeiro 2020, para apreciação, tendo em vista que o prazo para remessa já se exauriu (30/03/2021). 

Tomadas estas providências iniciais, e, transcorridos os prazos assinalados para as respostas, que os autos voltem conclusos para o 

exame devido. 

 

assinado eletronicamente em 29/07/2021 às 14:15 hrs (*) 

FÁBIO MURILO DA SILVA PORTELA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA RESPONDENDO 
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PORTARIA-PJPRS - 142021 

Código de validação: 8F9A66136F 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu Representante Legal infra- firmado, respondendo pela Promotoria de Justiça da 

Comarca de Paulo Ramos/MA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 129, inc. II e VI, da Constituição da República e art. 26, 

inc. I, da Lei Federal nº 8.625/93, sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, em especial os arts. 3º, inc. V e 5º, inc. II, 

ambos do Ato Regulamentar Conjunto nº 05/2014, 

CONSIDERANDO que os instrumentos para o planejamento, no âmbito do SUS, são o Plano de Saúde, as respectivas Programações 

Anuais e o Relatório de Gestão (art. 95, PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que o Plano de Saúde, instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas 

no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS para o período de 4 (quatro) anos, explicita os compromissos do governo para 

o setor saúde e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias de cada 

esfera (art. 96, PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que a Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano 

de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados 

(art. 97, PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que Relatório de Gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os 

resultados alcançados com a execução da PAS e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde 

(art. 99, PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que o Plano de Saúde observará os prazos do PPA, conforme definido nas Leis Orgânicas dos entes federados 

(art. 96, § 2º da PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que o Plano de Saúde considera, em sua elaboração, as diretrizes definidas pelos Conselhos e Conferências de 

Saúde, devendo ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho de Saúde respectivo, bem como disponibilizado em meio 

eletrônico no sistema DigiSUS Gestor/Módulo Planejamento – DGMP (art. 96, § 7º, PRC nº 01/2017); 

]CONSIDERANDO que, no processo de elaboração e execução da Programação Anual de Saúde (PAS), os gestores de saúde 

observarão os seguintes prazos: I - elaboração e envio para aprovação do respectivo Conselho de Saúde antes da data de 

encaminhamento da LDO do exercício correspondente; e II- execução no ano subsequente (art. 98, PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que os prazos para elaboração do PPA, da LDO e da LOA observam o disposto nas Constituições e Leis 

Orgânicas dos entes federados (art. 95, § 3, PRC nº 01/2017); 

CONSIDERANDO que, neste ano, a gestão deverá elaborar o Plano de Saúde 2022-2025 e a Programação Anual de Saúde 2022, os 

quais deverão ser submetidos à apreciação do respectivo Conselho Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO o teor do “Manual Básico para realização de Conferências de Saúde”, editado pelo Conselho Nacional de Saúde 

no ano de 2021, com comentários acerca das dúvidas quanto à realização ou não de conferência de saúde municipal levando em conta 

o período pandêmico, no qual há o registro de que se pode cogitar a possibilidade de realização de conferências presenciais no 2ª 

semestre de 2021 ou no 1ª semestre de 2022, caso as condições sanitárias nacionais e locais permitam; 

CONSIDERANDO as Recomendações nº 10, 11 e 12/2021 – 19ª PJESLZ, através das quais a 19ª Promotoria de Justiça Especializada 

na Defesa da Saúde da Capital recomendou que fosse “ efetivada parceria colaborativa entre o Conselho Estadual de Saúde (com 

Resolução específica), COSEMS-MA (com posicionamento sobre o tema por Resolução específica), Secretaria de Estado da Saúde 

– SES e Superintendência Estadual do Ministério da Saúde – MA, no sentido de buscar consenso, externado em documento 

orientativo, quanto à construção dos Planos Municipais de Saúde 

– PMS, visto que as Conferências Municipais de Saúde, com previsão de realização para o ano de 2021, coincidiram com o atual 

período pandêmico, impactando na realização das referidas de forma presencial, as quais são base para o Plano Municipal de Saúde 

– PMS 2022-2025 e os demais instrumentos de planejamento dele decorrentes para orientar as ações de saúde locais, devendo, 

portanto a atualização do referenciado Plano Municipal obedecer às normas sanitárias vigentes, e ser alicerçado nas necessidades de 

saúde da população por meio das demandas dos diversos segmentos sociais”. 

CONSIDERANDO que, em atenção às Recomendações expedidas pela 19ª PJ Especializada na Defesa da Saúde da Capital, foi 

editada a Resolução nº 04, de 07 de junho de 2021, do Conselho Estadual de Saúde do Maranhão (CES/MA), contendo orientações 

aos municípios maranhenses quanto à realização das Conferências Municipais de Saúde e elaboração do Plano Municipal de Saúde 

2022-2025; 

CONSIDERANDO que o documento orienta que as Conferências Municipais de Saúde sejam realizadas apenas no final do ano de 

2021 ou em 2022, conforme condições objetivas de vacinação e de prevalência da covid 19 no próprio município, para validar ou 

ajustar o Plano Municipal de Saúde, provisoriamente proposto pela gestão municipal e pelo Conselho Municipal de Saúde levando 

em conta metas aprovadas na última Conferência e ainda não atingidas e as necessidades atuais de combate à pandemia; 

CONSIDERANDO que, em relação à situação dos Conselhos de Saúde, fundamentais para a elaboração e avaliação dos instrumentos 

de planejamento em saúde, a Resolução orienta que em caso de dificuldades para a realização de uma eventual eleição de novos 
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conselheiros quando finalizado o mandato, pode-se efetuar a prorrogação do mandato por período definido através de Resolução do 

Conselho e Decreto Municipal, ou realizar a eleição sem aglomeração, com metodologias seguras a serem definidas pelos próprios 

conselhos municipais; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Administrativo Strictu Sensu, em face da Resolução nº 04, de 07 de junho de 2021, do Conselho Estadual de 

Saúde do Maranhão (CES/MA), visando promover a coleta de informações e demais diligências para garantir o acompanhamento da 

inserção dos instrumentos de planejamento no DigiSUS, monitoramento o funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde e 

exigência de encaminhamento dos instrumentos de planejamento da saúde para a Promotoria de Justiça, a fim de que haja um acervo 

mínimo de documentos sobre saúde pública na Promotoria, relativos ao município de Marajá do Sena/MA. 

Para secretariar os trabalhos, designo o servidor Técnico Ministerial – área Administrativa lotado na unidade, a quem determino a 

adoção das seguintes providências: 

1) Registrem em livro próprio e no SIMP a instauração deste Procedimento Administrativo, anexando aos autos, documentos 

sobre o tema encaminhados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde via e-mail em 20/07/2021. 

2) Requisite-se, junto ao Conselho Municipal de Saúde, qual é a atual situação dos mandatos dos conselheiros, e caso estejam 

em vias de finalização ou já finalizados, quais providências foram adotadas para a manutenção do regular funcionamento do órgão 

colegiado, tendo em vista as orientações contidas na Resolução nº 04, de 07 de junho de 2021, do Conselho Estadual de Saúde do 

Maranhão (CES/MA), devendo encaminhar a respectiva documentação comprobatória; 

3) Expeça Recomendação ao Secretário Municipal de Saúde, a fim de que providencie a elaboração do Plano de Saúde 2022-

2025 e da Programação Anual de Saúde 2022; 

4) Oficie-se ao Conselho Municipal de Saúde se a gestão encaminhou o Relatório Anual de Gestão (RAG) relativo ao exercício 

financeiro 2020, para apreciação, tendo em vista que o prazo para remessa já se exauriu (30/03/2021). 

Tomadas estas providências iniciais, e, transcorridos os prazos assinalados para as respostas, que os autos voltem conclusos para o 

exame devido. 

 

assinado eletronicamente em 29/07/2021 às 14:16 hrs (*) 

FÁBIO MURILO DA SILVA PORTELA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA RESPONDENDO 

 

 

PORTARIA-PJPRS - 152021 

Código de validação: C7A6E029A5 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu Procurador-Geral de Justiça, no uso das atribuições 

conferidas pelos arts. 127, caput e 129, II, da Constituição Federal; art. 10, XII, da Lei nº 8.625/93 e art. 8º, XIV, e art. 27, IV, da Lei 

Complementar Estadual nº 013/91 e, ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, da moralidade e da eficiência 

administrativa, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal; art. 25, IV, “b”, da Lei nº 8.625/93; e art. 26, V, “b” da Lei 

Complementar Estadual nº 013/1991; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a missão institucional de guardião da ordem jurídica, cabendo-lhe, dentre 

outras atribuições, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na 

Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, inclusive fazendo recomendações, nos termos da art. 129, 

II, da Constituição Federal, e dos arts. 26, 

§1º, e 27, IV, da Lei Complementar Estadual nº 013/1991; 

CONSIDERANDO que são princípios norteadores da Administração Pública, entre outros, a legalidade, a impessoalidade, a 

moralidade, a publicidade e a eficiência (art. 37 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que com a advento da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), em vigor desde 29 de janeiro de 2014, passou a 

haver previsão de responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos ímprobos contra a Administração 

Pública, quando surgiu para as empresas brasileiras o dever de implantar mecanismos e procedimentos internos de integridade, de 

auditoria e de incentivo a denúncias de irregularidades, bem como a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta; 

CONSIDERANDO que os mecanismos previstos na Lei nº 12.846/2013 são instrumentos de redução e de combate à corrupção, que 

ganham relevo quanto a fatos recentes, especialmente decorrentes de várias operações de investigação de corrupção e de lavagem de 

dinheiro levadas a cabo no Brasil, bem como investigações sobre desvios no uso de verbas para combate à Pandemia de Covid-19, 

as quais nos revelam que o setor empresarial, em que pese ser um ator muito efetivo na construção da riqueza nacional, tem sido 

encarregado, muitas vezes, de nutrir a corrupção no setor público, criando um ambiente de concorrência empresarial desleal, marcado 

por privilégios e troca de favores com servidores públicos; 

CONSIDERANDO que a novel Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) prevê, em seu art. 25, §4º, que 

“nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de 
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programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, conforme 

regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento' ; 

CONSIDERANDO que, de acordo com a novel Lei nº 14.133/2021, art. 60, IV, em caso de empate entre duas ou mais propostas, o 

quarto critério a ser aplicado para desempatar será o desenvolvimento de programa de integridade pelo licitante; 

CONSIDERANDO que a novel Lei nº 14.133/2021 prevê, em seu art. 156, 

§1º, V, que na gradação de sanções administrativas ao licitante ou contratado será considerada a implantação ou o aperfeiçoamento 

de programa de integridade; 

CONSIDERANDO que a novel Lei nº 14.133/2021 prevê, em seu art. 163, parágrafo único, que, nos casos de aplicação de sanção 

pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII, do caput do art. 155, é condição de reabilitação do licitante ou contratado a 

implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade; 

CONSIDERANDO que se deve buscar estabelecer uma mentalidade e uma consciência de que a própria consolidação das empresas 

e o seu respeito no mercado, especialmente a longo prazo, passam pelo alinhamento de seus valores, missão e visão com princípios 

de integridade empresarial; 

CONSIDERANDO que a implantação e a adoção efetiva de padrões éticos nas empresas agregam valor ao seu nome, gerando uma 

maior confiança e credibilidade no mercado, bem como evitando custos com restrições legais, multas e punições administrativas e 

judiciais; 

CONSIDERANDO que a maior solidez do nome comercial, de acordo com o interesse público, com os princípios republicanos, 

éticos e morais, e com o cumprimento de sua função social, gera, em última instância, um aumento de lucratividade, um incremento 

da riqueza nacional e uma melhor distribuição de renda, com diminuição das desigualdades sociais e contração da criminalidade; 

CONSIDERANDO a evidência de que a criação de uma área de compliance nas empresas, ou de dispositivos de integridade, gera 

diversos benefícios sociais, mas também internos, destacando-se: a) ganho de credibilidade por parte de clientes, investidores, 

fornecedores, etc.; b) torna-se uma importante ferramenta de qualificação para as empresas que buscam mercados externos; c) 

aumenta a eficiência e a qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços prestados; d) atua na melhora nos níveis de governança 

corporativa; e) age no sentido de criar uma cultura de prevenção, uma vez que muitas empresas só pensam em compliance e programa 

de integridade quando já foram punidas por algum “desvio”, postura essa que é muito mais onerosa ao caixa da própria organização; 

CONSIDERANDO que ainda é baixo o grau de conhecimento das micro e pequenas empresas-MPEs sobre o tema integridade 

empresarial no Maranhão, vez que, segundo pesquisa quantitativa, realizada nas MPEs do Brasil, efetivada pelo Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas-Sebrae, denominada “Integridade nas MPEs” [1]: a) apenas 12% das empresas possuem 

um Programa de Integridade; b) 26% têm conhecimento que as grandes empresas e o governo, cada vez mais, demandam de seus 

fornecedores e contratados que criem seus próprios Programas de Integridade; c) 52% tinham conhecimento com relação à 

responsabilização da empresa a partir de algum ato de corrupção praticado por um funcionário; d) 22% sabiam que Programas de 

Integridade têm valor legal para atenuar penalizações judiciais; e) 16% possuem um Código de Ética; f) 40% das empresas realizam 

treinamentos sobre valores e condutas; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Maranhão, por meio do Projeto “Ética e Integridade Empresarial na Prevenção da 

Corrupção” propõe o emprego de ações proativas no enfrentamento da corrução e no combate à improbidade administrativa, visando 

contribuir efetivamente para que as empresas maranhenses implementem (e/ou aperfeiçoem) Programas de Integridade visando a 

prevenção e a redução da corrupção, bem como a valorização de condutas éticas nas relações com o Poder Público, com o setor 

privado e até com os clientes em geral, permitindo a construção de um ambiente empresarial saudável, valorizando a livre 

concorrência, incentivando uma competição corporativa mais justa e a minimização dos riscos de sofrerem sanções pelo Poder 

Público por não cumprimento de leis e normas; 

CONSIDERANDO o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério Público do Estado do Maranhão e o Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão - SEBRAE/MA, que objetiva: a) criar um ambiente favorável à implantação e 

implementação das normas da Lei Complementar nº 123/2006 (com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014), no Estado 

e municípios maranhenses, por meio de ações: I - que promovam a aplicação, por parte do Estado e dos municípios maranhenses, 

dos dispositivos da Lei Complementar nº 123/06, especialmente os constantes em seu Capítulo V - Do Acesso aos Mercados, relativos 

ao tratamento diferenciado e simplificado a ser dispensado, por ocasião das contratações públicas, às MPEs; II- que incentivem os 

municípios que ainda não cumprem a Lei Complementar nº 123/06, a legislar e produzir os demais instrumentos legais necessários 

para assegurar o pronto e imediato tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às MPEs nos procedimentos de compras 

governamentais, estabelecendo a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente; III – aprimorar a fiscalização, e outras ações institucionais, pelo Ministério Público Estadual, visando a correta 

aplicação da Lei Complementar nº 123/06, e com vistas a estimular os municípios maranhenses no tocante ao cumprimento do 

Capítulo V da Lei Complementar nº 123/06; b) realizar ações conjuntas de incentivo às micro e pequenas empresas visando a 

implantação e/ou aperfeiçoamento de Programas de Integridade, em busca da prevenção da corrupção e da valorização de condutas 

éticas nas relações das micro e pequenas empresas com o Poder Público, com o setor privado e até com os clientes em geral, 

permitindo a construção de um ambiente empresarial saudável, valorizando a livre concorrência, incentivando uma competição 

corporativa mais justa e a minimização dos riscos das empresas de sofrerem sanções pelo Poder Público por não cumprimento de 

leis e normas; c) o intercâmbio de informações, documentos e de apoio técnico-institucional, necessários à consecução do objeto do 
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referido Termo de Cooperação; 

CONSIDERANDO o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério Público e a Empresa Maranhense de Administração 

Portuária-EMAP, que objetiva: 

a) realizar ações conjuntas de incentivo à disseminação da cultura e a implantação e/ou aperfeiçoamento de Programas de 

Integridade (compliance), no âmbito do Estado do Maranhão, em busca da prevenção da corrupção e da valorização de condutas 

éticas nas relações das empresas com o Poder Público, com o setor privado e até com os clientes em geral, permitindo a construção 

de um ambiente empresarial saudável, valorizando a livre concorrência, incentivando uma competição corporativa mais justa e a 

minimização dos riscos das empresas de sofrerem sanções pelo Poder Público por não cumprimento de leis e normas; b) o intercâmbio 

de informações, documentos e de apoio técnico-institucional, necessários à consecução do objeto do Termo de Cooperação; 

CONSIDERANDO a vigência da Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Administrativo Strictu Sensu, visando a difusão do Projeto “Ética e Integridade Empresarial na Prevenção 

da Corrupção” nos Municípios de Paulo Ramos e Marajá do Sena/MA, com a implementação de Programas de Integridade em 

pessoas jurídicas que firmem relação contratual de qualquer natureza com a administração pública municipal, em todas as esferas de 

poder. 

Para secretariar os trabalhos, designo o servidor Técnico Ministerial – área Administrativa lotado na unidade, a quem determino a 

adoção das seguintes providências: 

1) Registrem em livro próprio e no SIMP a instauração deste Procedimento Administrativo, anexando aos 

autos, REC-GPGJ72021. 

2) Expeça Recomendação aos Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais e Vereadores, visando a 

implementação de Programas de Integridade em pessoas jurídicas que firmem relação contratual de qualquer natureza com a 

administração pública municipal, em todas as esferas de poder, com solicitação de que tomem as providências necessárias, no prazo 

de 60 (sessenta) dias do recebimento, para a devida deflagração do processo legislativo respectivo, de acordo com as regras da Lei 

Orgânica local; e que tomem as providências necessárias para que seja garantida, nas contratações públicas da administração 

direta e indireta, autárquica e fundacional municipal, a observância do disposto no art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006, 

concedendo-se tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção 

do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo 

à inovação tecnológica. 

Tomadas estas providências iniciais, e, transcorridos os prazos assinalados para as respostas, que os autos voltem conclusos para o 

exame devido. 

 

assinado eletronicamente em 29/07/2021 às 14:19 hrs (*) 

FÁBIO MURILO DA SILVA PORTELA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA RESPONDENDO 

 

 

TIMON 

 

PORTARIA-5ªPJETIM - 92021 

Código de validação: CCC009DDED 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (STRICTO SENSU) 

OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO MATA PASTO, 

EXERCENDO CONTROLE FINALÍSTICO E FINANCEIRO. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça signatário, titular da 5.ª Promotoria de Justiça de 

Especializada de Timon/MA, com atribuição na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, Fundações e Entidades 

de Interesse Social, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição Federal, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 8º, inciso II da Resolução CNMP n.º 174/2017, o procedimento administrativo é 

instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 

públicas ou instituições, 
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CONSIDERANDO o Ato Regulamentar n.º 24/2019 – GPGJ, que dispõe sobre os procedimentos desenvolvidos pelas Promotorias 

de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, e que normatizou e padronizou os procedimentos e os instrumentos 

executivos a fim de tornar mais eficaz e efetiva a atuação do Ministério Público, 

CONSIDERANDO o DESPACHO-5ªPJETIM – 212020, subscrito por este Promotor de Justiça oficiante na 5.ª Promotoria de Justiça 

Especializada de Timon/MA, no qual determina a autuação de procedimento administrativo individualizado para cada Entidade de 

Interesse Social existente no Município de Timon/MA, a fim de melhor organizar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização 

por parte desta Promotoria de Justiça: 

RESOLVE, nos termos do artigo 8.º, inciso II, da Resolução n.º 174/2017 do CNMP, INSTAURAR procedimento administrativo 

(stricto sensu), com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento, por meio do controle finalístico, contábil e 

financeiro, da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO MATA PASTO, CNPJ n. 01.577.785/0001-22, localizada no 

Município de Timon/MA. 

Determina-se, desde logo, a adoção das seguintes providências: 

 Autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e registre-se em livro próprio, numerando e rubricando 

todas as suas folhas; 

 A fim de ser observado o art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o 

acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo – cuja data de 

encerramento deverá ser anotada na capa dos autos, mediante certidão após o seu transcurso, com conclusão dos autos próximo a seu 

advento; 

 Publique-se esta Portaria no mural das Promotorias de Justiça de Timon/MA, e encaminhe-se para a Biblioteca da 

Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no Diário Oficial do Estado; 

 Oficie-se ao representante legal da entidade, solicitando a relação de documentos constantes do Ato Regulamentar n. 

24/2019 – GPGJ 

Após, voltem-me os autos para deliberação. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, o Técnico Ministerial Francisco Teixeira de Sousa Júnior, matrícula 1071426, lotado nesta 

Promotoria de Justiça, devendo honrar o compromisso exigido na posse em seu cargo público. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Timon/MA, 18 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 18/06/2021 às 11:46 hrs (*) 

SÉRGIO RICARDO SOUZA MARTINS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-5ªPJETIM - 102021 

Código de validação: F39A2FA594 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (STRICTO SENSU) 

OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A UNIÃO DE MORADORES DO POVOADO MUNDO NOVO E ADJACÊNCIAS, 

EXERCENDO CONTROLE FINALÍSTICO E FINANCEIRO. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça signatário, titular da 5.ª Promotoria de Justiça de 

Especializada de Timon/MA, com atribuição na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, Fundações e Entidades 

de Interesse Social, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição Federal, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 8º, inciso II da Resolução CNMP n.º 174/2017, o procedimento administrativo é 

instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 

públicas ou instituições, 

CONSIDERANDO o Ato Regulamentar n.º 24/2019 – GPGJ, que dispõe sobre os procedimentos desenvolvidos pelas Promotorias 

de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, e que normatizou e padronizou os procedimentos e os instrumentos 

executivos a fim de tornar mais eficaz e efetiva a atuação do Ministério Público, 

CONSIDERANDO o DESPACHO-5ªPJETIM – 212020, subscrito por este Promotor de Justiça oficiante na 5.ª Promotoria de Justiça 

Especializada de Timon/MA, no qual determina a autuação de procedimento administrativo individualizado para cada Entidade de 

Interesse Social existente no Município de Timon/MA, a fim de melhor organizar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização 

por parte desta Promotoria de Justiça: 

RESOLVE, nos termos do artigo 8.º, inciso II, da Resolução n.º 174/2017 do CNMP, INSTAURAR procedimento administrativo 

(stricto sensu), com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento, por meio do controle finalístico, contábil e 
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financeiro, da UNIÃO DE MORADORES DO POVOADO MUNDO NOVO E ADJACÊNCIAS, CNPJ n. 03.335.102/0001-56, 

localizada no Município de Timon/MA. 

Determina-se, desde logo, a adoção das seguintes providências: 

 Autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e registre-se em livro próprio, numerando e rubricando 

todas as suas folhas; 

 A fim de ser observado o art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o 

acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo – cuja data de 

encerramento deverá ser anotada na capa dos autos, mediante certidão após o seu transcurso, com conclusão dos autos próximo a seu 

advento; 

 Publique-se esta Portaria no mural das Promotorias de Justiça de Timon/MA, e encaminhe-se para a Biblioteca da 

Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no Diário Oficial do Estado; 

 Oficie-se ao representante legal da entidade, solicitando a relação de documentos constantes do Ato Regulamentar n. 

24/2019 – GPGJ 

Após, voltem-me os autos para deliberação. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, o Técnico Ministerial Francisco Teixeira de Sousa Júnior, matrícula 1071426, lotado nesta 

Promotoria de Justiça, devendo honrar o compromisso exigido na posse em seu cargo público. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Timon/MA, 18 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 18/06/2021 às 11:47 hrs (*) 

SÉRGIO RICARDO SOUZA MARTINS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-5ªPJETIM - 112021 

Código de validação: C948420520 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (STRICTO SENSU) 

OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOCALIDADE CANHAÇU, 

EXERCENDO CONTROLE FINALÍSTICO E FINANCEIRO. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça signatário, titular da 5.ª Promotoria de Justiça de 

Especializada de Timon/MA, com atribuição na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, Fundações e Entidades 

de Interesse Social, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição Federal, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 8º, inciso II da Resolução CNMP n.º 174/2017, o procedimento administrativo é 

instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 

públicas ou instituições, 

CONSIDERANDO o Ato Regulamentar n.º 24/2019 – GPGJ, que dispõe sobre os procedimentos desenvolvidos pelas Promotorias 

de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, e que normatizou e padronizou os procedimentos e os instrumentos 

executivos a fim de tornar mais eficaz e efetiva a atuação do Ministério Público, 

CONSIDERANDO o DESPACHO-5ªPJETIM – 212020, subscrito por este Promotor de Justiça oficiante na 5.ª Promotoria de Justiça 

Especializada de Timon/MA, no qual determina a autuação de procedimento administrativo individualizado para cada Entidade de 

Interesse Social existente no Município de Timon/MA, a fim de melhor organizar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização 

por parte desta Promotoria de Justiça: 

RESOLVE, nos termos do artigo 8.º, inciso II, da Resolução n.º 174/2017 do CNMP, INSTAURAR procedimento administrativo 

(stricto sensu), com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento, por meio do controle finalístico, contábil e 

financeiro, da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOCALIDADE CANHAÇU, CNPJ n. 02.498.032/0001-94, localizada no 

Município de Timon/MA. 

Determina-se, desde logo, a adoção das seguintes providências: 

 Autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e registre-se em livro próprio, numerando e rubricando 

todas as suas folhas; 

 A fim de ser observado o art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o 

acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo – cuja data de 

encerramento deverá ser anotada na capa dos autos, mediante certidão após o seu transcurso, com conclusão dos autos próximo a seu 

advento; 
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 Publique-se esta Portaria no mural das Promotorias de Justiça de Timon/MA, e encaminhe-se para a Biblioteca da 

Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no Diário Oficial do Estado; 

 Oficie-se ao representante legal da entidade, solicitando a relação de documentos constantes do Ato Regulamentar n. 

24/2019 – GPGJ Após, voltem-me os autos para deliberação. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, o Técnico Ministerial Francisco Teixeira de Sousa Júnior, matrícula 1071426, lotado nesta 

Promotoria de Justiça, devendo honrar o compromisso exigido na posse em seu cargo público. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Timon/MA, 18 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 18/06/2021 às 11:48 hrs (*) 

SÉRGIO RICARDO SOUZA MARTINS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-5ªPJETIM - 122021 

Código de validação: B6F58C4555 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (STRICTO SENSU) 

OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO MANGABEIRA DO 

SANTINHA, EXERCENDO CONTROLE FINALÍSTICO E FINANCEIRO. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça signatário, titular da 5.ª Promotoria de Justiça de 

Especializada de Timon/MA, com atribuição na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, Fundações e Entidades 

de Interesse Social, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição Federal, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 8º, inciso II da Resolução CNMP n.º 174/2017, o procedimento administrativo é 

instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 

públicas ou instituições, 

CONSIDERANDO o Ato Regulamentar n.º 24/2019 – GPGJ, que dispõe sobre os procedimentos desenvolvidos pelas Promotorias 

de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, e que normatizou e padronizou os procedimentos e os instrumentos 

executivos a fim de tornar mais eficaz e efetiva a atuação do Ministério Público, 

CONSIDERANDO o DESPACHO-5ªPJETIM – 212020, subscrito por este Promotor de Justiça oficiante na 5.ª Promotoria de Justiça 

Especializada de Timon/MA, no qual determina a autuação de procedimento administrativo individualizado para cada Entidade de 

Interesse Social existente no Município de Timon/MA, a fim de melhor organizar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização 

por parte desta Promotoria de Justiça: 

RESOLVE, nos termos do artigo 8.º, inciso II, da Resolução n.º 174/2017 do CNMP, INSTAURAR procedimento administrativo 

(stricto sensu), com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento, por meio do controle finalístico, contábil e 

financeiro, da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO MANGABEIRA DO SANTINHA, CNPJ n. 02.733.770/0001-

79, localizada no Município de Timon/MA. 

Determina-se, desde logo, a adoção das seguintes providências: 

 Autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e registre-se em livro próprio, numerando e rubricando 

todas as suas folhas; 

 A fim de ser observado o art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o 

acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo – cuja data de 

encerramento deverá ser anotada na capa dos autos, mediante certidão após o seu transcurso, com conclusão dos autos próximo a seu 

advento; 

 Publique-se esta Portaria no mural das Promotorias de Justiça de Timon/MA, e encaminhe-se para a Biblioteca da 

Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no Diário Oficial do Estado; 

 Oficie-se ao representante legal da entidade, solicitando a relação de documentos constantes do Ato Regulamentar n. 

24/2019 – GPGJ 

Após, voltem-me os autos para deliberação. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, o Técnico Ministerial Francisco Teixeira de Sousa Júnior, matrícula 1071426, lotado nesta 

Promotoria de Justiça, devendo honrar o compromisso exigido na posse em seu cargo público. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Timon/MA, 18 de junho de 2021. 
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assinado eletronicamente em 18/06/2021 às 11:48 hrs (*) 

SÉRGIO RICARDO SOUZA MARTINS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-5ªPJETIM - 132021 

Código de validação: FB2FE96CFD 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (STRICTO SENSU) 

OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO 

AÇUDE, EXERCENDO CONTROLE FINALÍSTICO E FINANCEIRO. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça signatário, titular da 5.ª Promotoria de Justiça de 

Especializada de Timon/MA, com atribuição na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, Fundações e Entidades 

de Interesse Social, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição Federal, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 8º, inciso II da Resolução CNMP n.º 174/2017, o procedimento administrativo é 

instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 

públicas ou instituições, 

CONSIDERANDO o Ato Regulamentar n.º 24/2019 – GPGJ, que dispõe sobre os procedimentos desenvolvidos pelas Promotorias 

de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, e que normatizou e padronizou os procedimentos e os instrumentos 

executivos a fim de tornar mais eficaz e efetiva a atuação do Ministério Público, 

CONSIDERANDO o DESPACHO-5ªPJETIM – 212020, subscrito por este Promotor de Justiça oficiante na 5.ª Promotoria de Justiça 

Especializada de Timon/MA, no qual determina a autuação de procedimento administrativo individualizado para cada Entidade de 

Interesse Social existente no Município de Timon/MA, a fim de melhor organizar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização 

por parte desta Promotoria de Justiça: 

RESOLVE, nos termos do artigo 8.º, inciso II, da Resolução n.º 174/2017 do CNMP, INSTAURAR procedimento administrativo 

(stricto sensu), com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento, por meio do controle finalístico, contábil e 

financeiro, da ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO AÇUDE, CNPJ n. 03.526.868/0001-

18, localizada no Município de Timon/MA. 

Determina-se, desde logo, a adoção das seguintes providências: 

 Autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e registre-se em livro próprio, numerando e rubricando 

todas as suas folhas; 

 A fim de ser observado o art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o 

acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo – cuja data de 

encerramento deverá ser anotada na capa dos autos, mediante certidão após o seu transcurso, com conclusão dos autos próximo a seu 

advento; 

 Publique-se esta Portaria no mural das Promotorias de Justiça de Timon/MA, e encaminhe-se para a Biblioteca da 

Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no Diário Oficial do Estado; 

 Oficie-se ao representante legal da entidade, solicitando a relação de documentos constantes do Ato Regulamentar n. 

24/2019 – GPGJ 

Após, voltem-me os autos para deliberação. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, o Técnico Ministerial Francisco Teixeira de Sousa Júnior, matrícula 1071426, lotado nesta 

Promotoria de Justiça, devendo honrar o compromisso exigido na posse em seu cargo público. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Timon/MA, 18 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 18/06/2021 às 13:23 hrs (*) 

SÉRGIO RICARDO SOUZA MARTINS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-5ªPJETIM - 142021 

Código de validação: 8006497B2F 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (STRICTO SENSU) 
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OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOCALIDADE COROATA, 

EXERCENDO CONTROLE FINALÍSTICO E FINANCEIRO. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça signatário, titular da 5.ª Promotoria de Justiça de 

Especializada de Timon/MA, com atribuição na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, Fundações e Entidades 

de Interesse Social, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição Federal, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 8º, inciso II da Resolução CNMP n.º 174/2017, o procedimento administrativo é 

instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 

públicas ou instituições, 

CONSIDERANDO o Ato Regulamentar n.º 24/2019 – GPGJ, que dispõe sobre os procedimentos desenvolvidos pelas Promotorias 

de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, e que normatizou e padronizou os procedimentos e os instrumentos 

executivos a fim de tornar mais eficaz e efetiva a atuação do Ministério Público, 

CONSIDERANDO o DESPACHO-5ªPJETIM – 212020, subscrito por este Promotor de Justiça oficiante na 5.ª Promotoria de Justiça 

Especializada de Timon/MA, no qual determina a autuação de procedimento administrativo individualizado para cada Entidade de 

Interesse Social existente no Município de Timon/MA, a fim de melhor organizar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização 

por parte desta Promotoria de Justiça: 

RESOLVE, nos termos do artigo 8.º, inciso II, da Resolução n.º 174/2017 do CNMP, INSTAURAR procedimento administrativo 

(stricto sensu), com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento, por meio do controle finalístico, contábil e 

financeiro, da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LOCALIDADE COROATA, CNPJ n. 03.888.127/0001-87, localizada no 

Município de Timon/MA. 

Determina-se, desde logo, a adoção das seguintes providências: 

 Autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e registre-se em livro próprio, numerando e rubricando 

todas as suas folhas; 

 A fim de ser observado o art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o 

acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo – cuja data de 

encerramento deverá ser anotada na capa dos autos, mediante certidão após o seu transcurso, com conclusão dos autos próximo a seu 

advento; 

 Publique-se esta Portaria no mural das Promotorias de Justiça de Timon/MA, e encaminhe-se para a Biblioteca da 

Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no Diário Oficial do Estado; 

 Oficie-se ao representante legal da entidade, solicitando a relação de documentos constantes do Ato Regulamentar n. 

24/2019 – GPGJ 

Após, voltem-me os autos para deliberação. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, o Técnico Ministerial Francisco Teixeira de Sousa Júnior, matrícula 1071426, lotado nesta 

Promotoria de Justiça, devendo honrar o compromisso exigido na posse em seu cargo público. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Timon/MA, 18 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 18/06/2021 às 13:25 hrs (*) 

SÉRGIO RICARDO SOUZA MARTINS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-5ªPJETIM - 152021 

Código de validação: 459C1E3895 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (STRICTO SENSU) 

OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO SAQUINHO DOS KELER, 

EXERCENDO CONTROLE FINALÍSTICO E FINANCEIRO. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça signatário, titular da 5.ª Promotoria de Justiça de 

Especializada de Timon/MA, com atribuição na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, Fundações e Entidades 

de Interesse Social, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição Federal, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 
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CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 8º, inciso II da Resolução CNMP n.º 174/2017, o procedimento administrativo é 

instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 

públicas ou instituições, 

CONSIDERANDO o Ato Regulamentar n.º 24/2019 – GPGJ, que dispõe sobre os procedimentos desenvolvidos pelas Promotorias 

de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, e que normatizou e padronizou os procedimentos e os instrumentos 

executivos a fim de tornar mais eficaz e efetiva a atuação do Ministério Público, 

CONSIDERANDO o DESPACHO-5ªPJETIM – 212020, subscrito por este Promotor de Justiça oficiante na 5.ª Promotoria de Justiça 

Especializada de Timon/MA, no qual determina a autuação de procedimento administrativo individualizado para cada Entidade de 

Interesse Social existente no Município de Timon/MA, a fim de melhor organizar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização 

por parte desta Promotoria de Justiça: 

RESOLVE, nos termos do artigo 8.º, inciso II, da Resolução n.º 174/2017 do CNMP, INSTAURAR procedimento administrativo 

(stricto sensu), com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento, por meio do controle finalístico, contábil e 

financeiro, da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO SAQUINHO DOS KELER, CNPJ n. 04.014.549/0001-96, 

localizada no Município de Timon/MA. 

Determina-se, desde logo, a adoção das seguintes providências: 

 Autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e registre-se em livro próprio, numerando e rubricando 

todas as suas folhas; 

 A fim de ser observado o art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o 

acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo – cuja data de 

encerramento deverá ser anotada na capa dos autos, mediante certidão após o seu transcurso, com conclusão dos autos próximo a seu 

advento; 

 Publique-se esta Portaria no mural das Promotorias de Justiça de Timon/MA, e encaminhe-se para a Biblioteca da 

Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no Diário Oficial do Estado; 

 Oficie-se ao representante legal da entidade, solicitando a relação de documentos constantes do Ato Regulamentar n. 

24/2019 – GPGJ 

Após, voltem-me os autos para deliberação. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, o Técnico Ministerial Francisco Teixeira de Sousa Júnior, matrícula 1071426, lotado nesta 

Promotoria de Justiça, devendo honrar o compromisso exigido na posse em seu cargo público. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Timon/MA, 18 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 18/06/2021 às 13:26 hrs (*) 

SÉRGIO RICARDO SOUZA MARTINS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-5ªPJETIM - 162021 

Código de validação: 5A74145B78 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (STRICTO SENSU) 

OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO 

LISBOA E ADJACÊNCIAS, EXERCENDO CONTROLE FINALÍSTICO E FINANCEIRO. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça signatário, titular da 5.ª Promotoria de Justiça de 

Especializada de Timon/MA, com atribuição na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, Fundações e Entidades 

de Interesse Social, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição Federal, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 8º, inciso II da Resolução CNMP n.º 174/2017, o procedimento administrativo é 

instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 

públicas ou instituições, 

CONSIDERANDO o Ato Regulamentar n.º 24/2019 – GPGJ, que dispõe sobre os procedimentos desenvolvidos pelas Promotorias 

de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, e que normatizou e padronizou os procedimentos e os instrumentos 

executivos a fim de tornar mais eficaz e efetiva a atuação do Ministério Público, 

CONSIDERANDO o DESPACHO-5ªPJETIM – 212020, subscrito por este Promotor de Justiça oficiante na 5.ª Promotoria de Justiça 

Especializada de Timon/MA, no qual determina a autuação de procedimento administrativo individualizado para cada Entidade de 
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Interesse Social existente no Município de Timon/MA, a fim de melhor organizar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização 

por parte desta Promotoria de Justiça: 

RESOLVE, nos termos do artigo 8.º, inciso II, da Resolução n.º 174/2017 do CNMP, INSTAURAR procedimento administrativo 

(stricto sensu), com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento, por meio do controle finalístico, contábil e 

financeiro, da ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO LISBOA E ADJACÊNCIAS, CNPJ n. 

14.173.821/0001-34, localizada no Município de Timon/MA. 

Determina-se, desde logo, a adoção das seguintes providências: 

 Autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e registre-se em livro próprio, numerando e rubricando 

todas as suas folhas; 

 A fim de ser observado o art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o 

acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo – cuja data de 

encerramento deverá ser anotada na capa dos autos, mediante certidão após o seu transcurso, com conclusão dos autos próximo a seu 

advento; 

 Publique-se esta Portaria no mural das Promotorias de Justiça de Timon/MA, e encaminhe-se para a Biblioteca da 

Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no Diário Oficial do Estado; 

 Oficie-se ao representante legal da entidade, solicitando a relação de documentos constantes do Ato Regulamentar n. 

24/2019 – GPGJ 

Após, voltem-me os autos para deliberação. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, o Técnico Ministerial Francisco Teixeira de Sousa Júnior, matrícula 1071426, lotado nesta 

Promotoria de Justiça, devendo honrar o compromisso exigido na posse em seu cargo público. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Timon/MA, 18 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 18/06/2021 às 13:26 hrs (*) 

SÉRGIO RICARDO SOUZA MARTINS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-5ªPJETIM - 172021 

Código de validação: D91B4E4F78 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (STRICTO SENSU) 

OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RURAIS DA LOCALIDADE POTE, 

EXERCENDO CONTROLE FINALÍSTICO E FINANCEIRO. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça signatário, titular da 5.ª Promotoria de Justiça de 

Especializada de Timon/MA, com atribuição na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, Fundações e Entidades 

de Interesse Social, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição Federal, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 8º, inciso II da Resolução CNMP n.º 174/2017, o procedimento administrativo é 

instrumento próprio da atividade-fim do Ministério Público destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 

públicas ou instituições, 

CONSIDERANDO o Ato Regulamentar n.º 24/2019 – GPGJ, que dispõe sobre os procedimentos desenvolvidos pelas Promotorias 

de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, e que normatizou e padronizou os procedimentos e os instrumentos 

executivos a fim de tornar mais eficaz e efetiva a atuação do Ministério Público, 

CONSIDERANDO o DESPACHO-5ªPJETIM – 212020, subscrito por este Promotor de Justiça oficiante na 5.ª Promotoria de Justiça 

Especializada de Timon/MA, no qual determina a autuação de procedimento administrativo individualizado para cada Entidade de 

Interesse Social existente no Município de Timon/MA, a fim de melhor organizar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização 

por parte desta Promotoria de Justiça: 

RESOLVE, nos termos do artigo 8.º, inciso II, da Resolução n.º 174/2017 do CNMP, INSTAURAR procedimento administrativo 

(stricto sensu), com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento, por meio do controle finalístico, contábil e 

financeiro, da ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RURAIS DA LOCALIDADE POTE, CNPJ n. 02.734.045/0001-15, localizada 

no Município de Timon/MA. 

Determina-se, desde logo, a adoção das seguintes providências: 

 Autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e registre-se em livro próprio, numerando e rubricando 

todas as suas folhas; 
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 A fim de ser observado o art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o 

acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo – cuja data de 

encerramento deverá ser anotada na capa dos autos, mediante certidão após o seu transcurso, com conclusão dos autos próximo a seu 

advento; 

 Publique-se esta Portaria no mural das Promotorias de Justiça de Timon/MA, e encaminhe-se para a Biblioteca da 

Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no Diário Oficial do Estado; 

 Oficie-se ao representante legal da entidade, solicitando a relação de documentos constantes do Ato Regulamentar n. 

24/2019 – GPGJ 

Após, voltem-me os autos para deliberação. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, o Técnico Ministerial Francisco Teixeira de Sousa Júnior, matrícula 1071426, lotado nesta 

Promotoria de Justiça, devendo honrar o compromisso exigido na posse em seu cargo público. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Timon/MA, 18 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 18/06/2021 às 13:27 hrs (*) 

SÉRGIO RICARDO SOUZA MARTINS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

PORTARIA-5ªPJETIM - 182021 

Código de validação: 49839FA97B 

 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (STRICTO SENSU) 

OBJETO: ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRABALHADORES RURAIS DA 

COMUNIDADE JULIANA, EXERCENDO CONTROLE FINALÍSTICO E FINANCEIRO. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por meio do Promotor de Justiça signatário, titular da 5.ª Promotoria de Justiça de 

Especializada de Timon/MA, com atribuição na Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, Fundações e Entidades 

de Interesse Social, com base no que preceitua o art. 129, II, da Constituição Federal, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que tem a função constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 

democrático e os interesses sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 8º, inciso II da Resolução CNMP n.º 174/2017, o procedimento administrativo é 

instrumento próprio da  atividade-fim do Ministério Público destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas 

públicas ou instituições, 

CONSIDERANDO o Ato Regulamentar n.º 24/2019 – GPGJ, que dispõe sobre os procedimentos desenvolvidos pelas Promotorias 

de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, e que normatizou e padronizou os procedimentos e os instrumentos 

executivos a fim de tornar mais eficaz e efetiva a atuação do Ministério Público, 

CONSIDERANDO o DESPACHO-5ªPJETIM – 212020, subscrito por este Promotor de Justiça oficiante na 5.ª Promotoria de Justiça 

Especializada de Timon/MA, no qual determina a autuação de procedimento administrativo individualizado para cada Entidade de 

Interesse Social existente no Município de Timon/MA, a fim de melhor organizar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização 

por parte desta Promotoria de Justiça: 

RESOLVE, nos termos do artigo 8.º, inciso II, da Resolução n.º 174/2017 do CNMP, INSTAURAR procedimento administrativo 

(stricto sensu), com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o regular funcionamento, por meio do controle finalístico, contábil e 

financeiro, da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRABALHADORES RURAIS DA COMUNIDADE JULIANA, CNPJ n. 

03.165.952/0001-53, localizada no Município de Timon/MA. 

Determina-se, desde logo, a adoção das seguintes providências: 

 Autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e registre-se em livro próprio, numerando e rubricando 

todas as suas folhas; 

 A fim de ser observado o art. 11 da Resolução CNMP n.º 174/2017, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o 

acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo – cuja data de 

encerramento deverá ser anotada na capa dos autos, mediante certidão após o seu transcurso, com conclusão dos autos próximo a seu 

advento; 

 Publique-se esta Portaria no mural das Promotorias de Justiça de Timon/MA, e encaminhe-se para a Biblioteca da 

Procuradoria-Geral de Justiça para publicação no Diário Oficial do Estado; 

 Oficie-se ao representante legal da entidade, solicitando a relação de documentos constantes do Ato Regulamentar n. 

24/2019 – GPGJ 

Após, voltem-me os autos para deliberação. 
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DESIGNO, para secretariar os trabalhos, o Técnico Ministerial Francisco Teixeira de Sousa Júnior, matrícula 1071426, lotado nesta 

Promotoria de Justiça, devendo honrar o compromisso exigido na posse em seu cargo público. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Timon/MA, 18 de junho de 2021. 

 

assinado eletronicamente em 18/06/2021 às 13:28 hrs (*) 

SÉRGIO RICARDO SOUZA MARTINS 

PROMOTOR DE JUSTIÇA  
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