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OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Aquisição
de Fechaduras Eletrônicas para atendimento das demandas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

existentes no MPE/TO de Palmas e Porto Nacional, destinados
à

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA

NO

FORNECIMENTO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS e suas

AVISO DE PREGÃO

respectivas instalações, conforme discriminação prevista no
Anexo II do Edital do Pregão Presencial Nº 50/2016, Processo

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do

administrativo nº 2016.0701.00461, parte integrante do presente

Tocantins, torna público que fará realizar no dia 09/01/2018, às

instrumento.

10 h (dez horas), horário de Brasília-DF, a abertura do Pregão

VALOR TOTAL: CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,

Eletrônico nº 042/17, processo nº 2017/0701/00448, objetivando

pela execução do objeto o valor total de R$ 2.810,00 (dois mil,

o Registro de Preços para aquisição de tokens USB e emissão

oitocentos e dez Reais)

de certiﬁcados digitais e-CPF e e-CNPJ do tipo A3 e Web

VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 31 de dezembro de 2017.

SSL, providos no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas

MODALIDADE: Pregão Presencial, Lei n° 10.520/2002.

Brasileiras (ICP-Brasil), visando atender as necessidades do

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30 e 3.3.90.39

Ministério Público do Estado do Tocantins. O Edital está disponível
nos sítios: www.comprasnet.gov.br e www.mpto.mp.br.

ASSINATURA: 24/11/2017
SIGNATÁRIOS: Contratante: Clenan Renaut de Melo Pereira.
Contratada: Adeliane Ramos dos Santos

Palmas-TO, 04 de dezembro de 2017.

UILITON DA SILVA BORGES
Diretor-Geral
P.G.J.

Ricardo Azevedo Rocha
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº.: 076/2017
Processo nº.: 2017/0701/00525

CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CONTRATANTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO TOCANTINS.
CONTRATADA: BONILHA & BONILHA LTDA-ME
EDITAL

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE
MOTORES PARA PORTÃO DESLIZANTE E DEMAIS PEÇAS
INTEGRANTES DE MOTOR DE PORTÃO, com o ﬁm de atender

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.

as necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça e Promotorias

José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de

de Justiça do Interior do Estado do Tocantins, conforme

suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do

discriminação prevista no item 1.1 da Ata de Registro de Preços

Regimento Interno do Conselho Superior, dá ciência a quem possa

nº 072/2017, oriunda do Edital do Pregão Presencial nº 035/2017,

interessar que constam os Autos CSMP nº. 1079/2017, oriundos

Processo administrativo nº 2017.0701.00411, parte integrante do

da Promotoria de Justiça de Arraias, contendo Promoção de

presente instrumento.

Arquivamento da Notícia de Fato nº. 34/2017, visando apurar

VALOR TOTAL: CONTRATANTE pagará à CONTRATADA,

ausência de fornecimento do serviço de transporte escolar para

pela execução do objeto o valor total de R$ 8.651,00 (oito mil,

alunos residentes na Fazenda Guarani, em Arraias. Informa

seiscentos e cinquenta e um Reais).

a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo

VIGÊNCIA: A partir da assinatura até 31 de dezembro de 2017.
MODALIDADE: Pregão Presencial, Lei n° 10.520/2002.
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30
ASSINATURA: 27/11/2017

interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

SIGNATÁRIOS: Contratante: Clenan Renaut de Melo Pereira.
Contratada: Ana Esméria Paula Silva Bonilha

Palmas, 04 de dezembro de 2017.

UILITON DA SILVA BORGES
Diretor-Geral
P.G.J.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 654285a0 - 1f927dcc - 15e8483a - eb9c7cf5
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002860, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades ocorridas em Contrato Mútuo nº
022/2006 ﬁrmado entre o Fundo de Desenvolvimento Econômico
e Social - FUNDES, gerido pelo então presidente do PRODIVINO,
e a empresa Daqui Agroindústria, Importação e Exportação Ltda.
Informa a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento Preparatório
nº. 2017.0001632, oriundos da 27ª Promotoria de Justiça da
Capital, visando apurar apoio técnico que deve ser prestado pela
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU aos municípios, no
tocante ao controle da malária; tracoma; leishmaniose visceral;
leishmaniose tegumentar americana; doença de chagas; zoonoses
e animais peçonhentos; dengue; chikungunha; zika; febre amarela
e entomologia médica. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0001540, oriundos da 27ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar inconformidades relativas
a falta de alimentação de dados e a inobservância dos prazos
dos Sistemas de Informações de Saúde. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Inquérito Civil Público nº.
2017.0000631, oriundos da Promotoria de Justiça de Goiatins,
visando apurar utilização indevida de cartão bancário e documentos
pessoais de M. P. K., por parte de empresário. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0001541, oriundos da 27ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar inconformidades relativas
a falta de alimentação de dados e a inobservância dos prazos
dos Sistemas de Informações de Saúde. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Inquérito Civil Público nº.
2017.0001558, oriundos da Promotoria de Justiça de Goiatins,
visando apurar informação de que transferência de turno escolar
de adolescente que cursa o ensino médio na Escola Estadual Adá
de Assis Teixeira, estaria sendo obstaculizada pelo diretor. Informa
a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Inquérito Civil Público
nº. 2017.0000658, oriundos da Promotoria de Justiça de Itacajá,
visando apurar apurar suposto desvio de função por parte de
servidor público da Prefeitura de Itacajá/TO. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0001532, oriundos da 27ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar inconformidades na atuação dos
Psicólogos que trabalham no Hospital Geral Público de Palmas
– HGPP. Informa a qualquer associação legitimada ou a quem
tenha legítimo interesse que, querendo, poderá apresentar, até a
data da sessão de julgamento, razões escritas ou documentos,
que serão juntados aos autos. Esclarece também que, durante o
mencionado prazo, os autos estarão à disposição dos interessados
na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0001534, oriundos da 27ª Promotoria
de Justiça da Capital, visando apurar situação de risco para a
saúde da população, em razão da comercialização de alimentos
sem a devida qualidade, por parte do estabelecimento comercial
denominado “Feijoalha”, localizado na Quadra 103 Norte, Rua NO
11, Lote 36, Palmas-TO. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0001464, oriundos da 27ª Promotoria
de Justiça da Capital, visando apurar o desabastecimento, na
rede municipal de saúde, de medicamentos da Atenção Básica,
inclusive, os essenciais à gestantes no pré-natal. Informa a
qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito
de apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia
de Fato nº. 2017.0002176, oriundos da 22ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar irregularidades constatadas
em auditoria operacional de avaliação da gestão e controles
exercidos pelo PREVIPALMAS, com relação à governança,
gestão da base cadastral e das premissas utilizadas na avaliação
atuarial, arrecadação dos recursos e pagamento das obrigações
previdenciárias e alocação das aplicações e investimentos.
Informa a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000928, oriundos da 24ª Promotoria
de Justiça da Capital, visando apurar denúncia a respeito de
uma Estação Elevatória de Esgoto instalada pela Odebrecht /
Saneatins, na região do Aureny III, que está ocasionando mau
cheiro, transbordamento, problemas de saúde nos moradores e o
ar poluído. Informa a qualquer associação legitimada ou a quem
tenha legítimo interesse que, querendo, poderá apresentar, até a
data da sessão de julgamento, razões escritas ou documentos,
que serão juntados aos autos. Esclarece também que, durante o
mencionado prazo, os autos estarão à disposição dos interessados
na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 654285a0 - 1f927dcc - 15e8483a - eb9c7cf5

14

Diário Oﬁcial Eletrônico MPE-TO ANO II - EDIÇÃO Nº 417 - DISPONIBILIZAÇÃO/PUBLICAÇÃO: Terça-Feira, 5 de dezembro de 2017

EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000586, oriundos da 7ª Promotoria de
Justiça de Gurupi, visando apurar possível proibição a realização
de vaquejadas nos municípios da Comarca de Gurupi-TO. Informa
a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000310, oriundos da 28ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar eventuais irregularidades no
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 77/2012 e no Contrato
n º 232/2012, ﬁrmado entre a Secretaria Estadual de Saúde
e a empresa Litucera e Engenharia Ltda. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0001686, oriundos da 6ª Promotoria de
Justiça de Gurupi, visando apurar falta de médicos no setor de
Cirurgia Geral do HRG, para o ﬁm de completar a escala mensal
de plantonistas 24hs. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2016.0000004, oriundos da 28ª Promotoria
de Justiça da Capital, visando apurar eventual ilicitude, bem
como deﬁnir as autorias pelo repasse da operacionalização do
Sistema de Informática do PREVIPALMAS a outros órgãos do
Município e eventual obstrução da função ﬁscalizatória dos órgãos
competentes, tais como Conselho Fiscal e o Conselho Municipal
de Previdência (CMP). Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000307, oriundos da 28ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar eventuais irregularidades no
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 76/2012 e no Contrato
n º 214/2012, ﬁrmado entre a Secretaria Estadual de Saúde
e a empresa Litucera e Engenharia Ltda. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Inquérito Civil Público nº.
2017.0000457, oriundos da 9ª Promotoria de Justiça de Araguaína,
visando apurar informação de que crianças matriculadas na rede
municipal estavam proibidas de utilizar o transporte escolar
oferecido pela rede estadual. Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002987, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando apurar irregularidade das contas referente
aos apostilamentos de reajustamento de preços, originários do
Contrato nº 024/2008, imputando débito e multa aos responsáveis
Sérgio Leão, José Edmar Brito Miranda e Manoel José Pedreira.
Informa a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0003072, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando averiguar Termo de Apostilamento relativo ao
reajustamento de preço da 10ª a 12ª medições, no valor de R$
22.184,49 (vinte e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta
e nove centavos), referente ao Contrato nº 259/2001 celebrado
entre a Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente e a
empresa Ecoplan Engenharia Ltda. Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0003073, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da
Capital, visando apurar perda da oportunidade do exame formal
do Termo de Apostilamento ao reajustamento de preço da 5ª a 8ª
medições relativamente ao Contrato nº 028/2013, e ainda, dano
ao erário. Informa a qualquer associação legitimada ou a quem
tenha legítimo interesse que, querendo, poderá apresentar, até a
data da sessão de julgamento, razões escritas ou documentos,
que serão juntados aos autos. Esclarece também que, durante o
mencionado prazo, os autos estarão à disposição dos interessados
na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002989, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando apurar irregularidade das contas referente
aos apostilamentos de reajustamento de preços, originários do
Contrato nº 105/2001, imputando débito e multa aos responsáveis
Sérgio Leão e José Edmar Brito Miranda. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
22017.0002999, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregulares as contas objeto da Tomada de Contas
Especial, referente aos apostilamentos de reajustamento de
preços, originários do Contrato n° 002/1999, tendo ainda imputado
débito e multa proporcional aos responsáveis José Edmar Brito
Miranda, Sérgio Leão e Manoel José Pedreira. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002982, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidade referente ao apostilamento de
reajustamento de preços do Contrato nº 133/98, imputando dano e
aplicando multa aos responsáveis Sérgio Leão, José Edmar Brito
Miranda, Adeuvaldo Pereira Jorge, José Francisco dos Santos
e Ataíde de Oliveira. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002984, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando apurar irregularidade das contas relativo ao
Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 73/2004, imputando débito e
multa à responsável, a Senhora Ângela Marquez Batista. Informa
a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002839, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da
Capital, visando apurar irregularidades na prestação de contas
da Administração Geral do Município de Palmas, referente ao
exercício de 2010, cuja responsabilidade do Senhor Adjair de Lima
e Silva. Informa a qualquer associação legitimada ou a quem
tenha legítimo interesse que, querendo, poderá apresentar, até a
data da sessão de julgamento, razões escritas ou documentos,
que serão juntados aos autos. Esclarece também que, durante o
mencionado prazo, os autos estarão à disposição dos interessados
na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002846, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades em reajustamentos de preços das
1ª, 6ª a 9ª; 16ª a 17ª e 19ª medições do Contrato nº 023/2002 do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins
– DERTINS e a empresa CMC Brasil Engenharia e Construções
S.A. Informa a qualquer associação legitimada ou a quem tenha
legítimo interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data
da sessão de julgamento, razões escritas ou documentos, que
serão juntados aos autos. Esclarece também que, durante o
mencionado prazo, os autos estarão à disposição dos interessados
na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002844, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da
Capital, visando apurar irregularidades na prestação de contas
do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Economia Popular
– Banco do Povo, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2010, de
responsabilidade do Senhor José Alberto almeida Guimarães,
Presidente à época. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002980, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades em reajustamento de preços do
Contrato nº 248/1997, imputando dano e aplicando multa aos
responsáveis Sérgio Leão, José Edmar Brito Miranda, Ataíde de
Oliveira, Adeuvaldo Pereira Jorge, Manoel José Pedreira e José
Francisco dos Santos. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002990, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando apurar irregularidades das contas referente
aos apostilamentos de reajustamento de preços, originários do
Contrato nº 098/2006, imputando débito e multa aos responsáveis
Sérgio Leão, José Edmar Brito Miranda e Manoel José Pedreira.
Informa a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002983, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades em reajustamento de preços da 7ª
medição parcial, originário do Contrato nº 062/2007, imputando
dano e aplicando multa ao responsável Sérgio Leão. Informa
a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002976, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da
Capital, visando apurar irregularidades nas contas apresentadas
no Balanço Geral, exercício ﬁnanceiro de 2007, da Agência de
Serviços Públicos do Município de Palmas. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002862, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades em reajustamentos de preços da
1ª, 2ª, 3ª e 4ª medições do contrato n. 147/1997, no valor de R$
771.178,48 (setecentos e setenta e um mil, cento e setenta e
oito reais e quarenta e oito centavos) o dano ao erário, aplicando
multa individual em ambos os responsáveis. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002939, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades em atualização monetária de
medições e reajustamentos de preços das 11ª, 12ª, 18ª, 20ª e 25ª
medições do contrato 109/1997, ﬁrmado entre a Secretária dos
Transportes e Obras e a empresa CMC Engenharia e Construções
Ltda, que subcontratou parte da obra para as empresas CTN Construtora Terra Nova Ltda e FECI Engenharia Ltda. Informa
a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002996, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando apurar irregularidades nas contas objeto da
Tomada de Contas Especial relativa ao Termo de Apostilamento
do reajustamento das 4ª, 5ª e 7ª a 11ª medições ao Contrato
no 005/2005, celebrado entre o Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do Tocantins - DERTINS e a Empresa
Ferreira Franco Engenharia Ltda., imputando débito e multa
aos responsáveis. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002997, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades em prática de atos de gestão
antieconômico que resultaram no pagamento de reajustamento
de preços da 1ª, 2ª e 3ª medições parciais e 4ª medição ﬁnal
do Contrato nº 38/97. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito
de apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia
de Fato nº. 2017.0002842, oriundos da 28ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar irregularidades nas contas
da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, referente ao
exercício ﬁnanceiro de 2008, na gestão do Senhor José Augusto
Pires Paula, ante o fracionamento de despesa e despesas sem
cobertura orçamentária. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0001839, oriundos da 9ª Promotoria de
Justiça de Araguaína, visando apurar denuncia suposto abuso
sexual sofrido por R. A. A., nascida aos 22/03/2002. Informa
a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002937, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades em reajustamento de preços das
3ª a 11ª medições, originário do contrato nº 90/2004 ﬁrmado entre
Secretária da Infraestrutura e a empresa CMN Construtora Meio
Norte Ltda. Informa a qualquer associação legitimada ou a quem
tenha legítimo interesse que, querendo, poderá apresentar, até a
data da sessão de julgamento, razões escritas ou documentos,
que serão juntados aos autos. Esclarece também que, durante o
mencionado prazo, os autos estarão à disposição dos interessados
na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0001714, oriundos da 9ª Promotoria de
Justiça de Araguaína, visando apurar supostas irregularidades no
fornecimento de iluminação pública e desbastecimento de água
no setor Jardim Costa Esmeralda em Araguaína-TO. Informa
a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002843, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da
Capital, visando apurar irregularidades no Contrato nº 51/2007
e respectivos termos aditivos ﬁrmados entre a Polícia Militar do
Estado do Tocantins e a empresa Quality Aluguel de Veículos
Ltda. Informa a qualquer associação legitimada ou a quem tenha
legítimo interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data
da sessão de julgamento, razões escritas ou documentos, que
serão juntados aos autos. Esclarece também que, durante o
mencionado prazo, os autos estarão à disposição dos interessados
na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002778, oriundos da 4ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar real situação dos bens patrimoniais" do Estado
que se encontram no Núcleo de Custódia e Casa de Prisão
Provisória de Palmas (NCCPPP), em Palmas, e na Unidade de
Tratamento Penal Barra da Grota (UTPBG), em Araguaína, ambas
as unidades sob a administração da UMANIZZARE GESTÃO
PRISIONAL E SERVIÇOS LTDA. Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000328, oriundos da 24ª Promotoria
de Justiça da Capital, visando apurar denúncia de lançamento
de dejetos em via pública por caminhões limpa fossa no Setor
Universitário nessa Capital. Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0003068, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades no Procedimento Licitatório nº
336/2006 do DETRAN, para aquisição de equipamentos de
informática por menor preço global. Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0003080, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da
Capital, visando apurar irregularidades na Prestações de contas
do exercício de 2005 do Fundo de Previdência dos Servidores do
Estado do Tocantins com a apuração de dano ao erário decorrente
das aplicações ﬁnanceiras dos recursos do FUNPREV. Informa
a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002938, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades em dispensa de licitação que deu
origem ao Contrato nº 82/2009 da SEFAZ, determinando abertura
de tomada de contas para apuração dos fatos, identiﬁcação dos
responsáveis e possíveis danos ao erário. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002853, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades na atualização monetária das 2ª,
3ª, 4ª 6ª e 7ª medições parciais e 8ª medição ﬁnal do Contrato
nº 214/1996, oriunda do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado do Tocantins – DERTINS, imputando o débito no valor
de R$ 8.865,53 (oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e
cinquenta e três centavos) aos responsáveis Sérgio Leão e José
Edmar Brito Miranda. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002994, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando apurar irregularidade das contas referente
aos apostilamentos de reajustamento de preços, originários do
Contrato nº 87/2003, imputando débito e multa aos responsáveis
Sérgio Leão e José Edmar Brito Miranda. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002850, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidade em reajustamento de preço da 2ª
medição parcial do Contrato nº 090/2004, em decorrência da
infringência do princípio constitucional da eﬁciência, ﬁgurando
como responsáveis Sérgio Leão e José Edmar Brito Miranda.
Informa a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002849, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades no Contrato nº 009/2006, ﬁrmado
entre o Estado do Tocantins, por intermédio da Secretaria da
Ciência e Tecnologia e a empresa MB Escritórios Inteligentes Ltda,
decorrente do Edital Tomada de Preços nº 60/2006, face a violação
a princípios constitucionais e administrativos. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002840, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades no Edital do Pregão Presencial nº
027/2007 para Registro de Preços, tendo como objeto a aquisição
de serviços de locação de veículos para atendimento dos eventos
oﬁciais do Governo Mais Perto de Você. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002852, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da
Capital, visando apurar irregularidades na atualização monetária
das 2ª medição parcial do Contrato nº 454/1993, oriunda do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins
– DERTINS, imputando o débito no valor de R$ 4.101,20 (quatro
mil, cento e um reais e vinte centavos) aos responsáveis Sérgio
Leão e José Edmar Brito Miranda. Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002998, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades em débito solidário no valor
de e R$ 49.182,47 (quarenta e nove mil, cento e oitenta e dois
reais e quarenta e sete centavos) e aplicou multa acessória ao
débito no valor de R$ 4.918,24 (quatro mil, novecentos e dezoito
reais e vinte e quatro centavos). Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002851, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades no edital de Licitação nº 273/2006 na
modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Global por Lote
e seu decorrente Contrato nº 015/2006, ﬁrmado entre o Instituto de
Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV, com a
empresa Evoluti Tecnologia e Serviços Ltda. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002992, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades nas contas do Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS, referente ao exercício ﬁnanceiro de
2005, com aplicação de multa do gestor responsável. Informa
a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002868, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da
Capital, visando apurar irregularidades nas contas que integram
a Prestação de Contas da Secretaria dos Transportes e Obras do
Estado do Tocantins e a empresa Ecen Engenharia e comércio.
Informa a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
EDITAL

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002995, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando apurar irregularidades nas contas referente
aos apostilamentos de reajustamento de preços, originários do
Contrato nº 067/2006, imputando débito e multa ao responsável
Sérgio Leão, Subsecretário de Infraestrutura à época. Informa
a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0003071, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades nas contas objeto da Tomada de
Contas Especial, referente aos apostilamentos de reajustamento
de preços, originários do Contrato nº 126/2007, imputando o débito
no valor de R$ 7.037,24 (sete mil e trinta e sete reais e vinte e
quatro centavos), ao responsável Sérgio Leão. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002981, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades no apostilamento de reajustamento
de preços do Contrato nº 064/2007, imputando dano e aplicando
multa aos responsáveis Sérgio Leão e José Edmar Brito Miranda,
em decorrência da prática deliberada de atos de gestão ilegítimos
e antieconômicos. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002845, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando apurar irregularidades na prestação de
contas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e
Habitação de Palmas, relativas ao exercício ﬁnanceiro de 2010, de
responsabilidade da Senhora Kenniane Lenir Nogueira Carvalho
Barreira, Ex-Secretária. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002847, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades em reajustamentos de preços das
4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª 12ª, 14ª e 15ª medições e atualização
monetária da 12ª medição de reajustamento de preços do
Contrato nº 109/1997 do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado do Tocantins – DERTINS e a empresa CMC Brasil
Engenharia e Construções S.A. Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002866, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da
Capital, visando apurar irregularidades nas contas que integram
a Prestação de Contas da do contrato, pelo apostilamento ilegal,
relativo aos reajustamentos de preços da 8ª, 9ª e 12ª medições do
Contrato nº 124/2000, no valor de R$ 85.856,98 (oitenta e cinco
mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos)
referente ao dano ao erário. Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002863, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades em apostilamento do contrato
nº 140/98 da Secretaria de Infraestrutura do Estado, conforme
Acórdão nº 192/2013. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002993, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando apurar irregularidades em apostilamentos de
reajustamento de preços, originários do Contrato nº 005/2008,
imputando débito e multa ao responsável Sérgio Leão. Informa
a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002985, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando apurar irregularidades em apostilamentos de
reajustamento de preços, originários do Contrato nº 058/2002,
imputando débito e multa ao responsável Sérgio Leão. Informa
a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0002979, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades em apostilamento de reajustamento
de preços do Contrato nº 169/2007, imputando dano e aplicando
multa aos responsáveis Sérgio Leão, José Edmar Brito Miranda,
Ataíde de Oliveira e Manoel José Pedreira. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0003070, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades em Dispensa de Licitação expressa
pela Portaria nº 011/2007/GABGOV e seu Contrato nº 003/2007
e respectivos termos aditivos, tendo como contratante o Estado
do Tocantins a como contratada a empresa Táxi Aéreo Palmas
Ltda, conforme Resolução nº 283/2014 - TCE. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0003000, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades na Tomada de Contas, com
fundamento no artigo 85, III, “c”, §2°, “a” e “b”, e artigo 88, caput,
da Lei 1284/2001, c/c artigo 77, II, do Regimento Interno deste
Tribunal, imputando débito e aplicando multa aos responsáveis
José Edmar Brito Miranda e Sérgio Leão. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0003079, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades no Edital de Pregão Presencial
nº 453/2006, tendo como objeto a aquisição de equipamentos
de informática para atender as Unidades Fixas do Serviço de
Atendimento ao Cidadão - É PRA JÁ, nas cidades de Araguaína/
TO e Gurupi/TO. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002991, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando apurar irregularidades nas contas referente
aos apostilamentos de reajustamento de preços, originários do
Contrato nº 078/2006, imputando débito e multa aos responsáveis
Sérgio Leão e José Edmar Brito Miranda. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0003001, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar irregularidades na Prestação de Contas da Agência
de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Palmas, a qual foram
julgadas irregulares as contas do exercício ﬁnanceiro de 2010, sem
imputação de débito com aplicação de multa. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002848, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da
Capital, visando apurar irregularidades nas contas de ordenador
de despesa da Secretaria da Indústria e Comércio do Estado do
Tocantins, referente ao exercício de 2003. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0002988, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando apurar irregularidades nos apostilamentos de
reajustamento de preços, originários do Contrato nº 036/1997,
imputando débito e multa aos responsáveis Sérgio Leão, José
Edmar Brito Miranda, José Francisco dos Santos, Ataíde de
Oliveira e Adeuvaldo Pereira Jorge. Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000483, oriundos da 27ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar apoio técnico que deve ser
prestado pela SESAU aos municípios, no tocante à elaboração
da Programação Anual de Saúde (PAS). Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0001743, oriundos da 27ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar inconformidades de diversos
municípios no tocante ao controle dessas doenças, constantes
das informações enviadas a esta Promotoria de Justiça pela pela
Diretoria de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis
e Não Transmissíveis. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000548, oriundos da 27ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar apoio técnico que deve ser
prestado pela SESAU aos municípios, no tocante à elaboração
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
EDITAL

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000446, oriundos da 27ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar apoio técnico que deve ser
prestado pela SESAU aos municípios, no tocante à elaboração
dos Relatórios Detalhados Quadrimestrais de Gestão, destinados
à prestação de contas perante o Poder Legislativo. Informa
a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000520, oriundos da 27ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar apoio técnico que deve ser
prestado pela SESAU aos municípios, no tocante à elaboração do
Plano de Saúde (PS). Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000434, oriundos da 27ª Promotoria
de Justiça da Capital, visando apurar apoio técnico que deve
ser prestado pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU aos
municípios, no tocante à elaboração do Relatório Anual de Gestão
- RAG e à alimentação do Sistema de Apoio à Elaboração do
Relatório de Gestão - SARGSUS. Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000584, oriundos da 27ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar apoio técnico que deve ser
prestado pela SESAU aos municípios, no tocante à implementação
dos Contratos Organizativos, previstos no artigo 33 e seguintes,
do Decreto 7.508/2011. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
EDITAL
EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Inquérito Civil Público nº.
2017.0000653, oriundos da 4ª Promotoria de Justiça de Paraíso
do Tocantins, visando apurar situação de vulnerabilidade da idosa
M. J. S.. Informa a qualquer associação legitimada ou a quem
tenha legítimo interesse que, querendo, poderá apresentar, até a
data da sessão de julgamento, razões escritas ou documentos,
que serão juntados aos autos. Esclarece também que, durante o
mencionado prazo, os autos estarão à disposição dos interessados
na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000551, oriundos da 27ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar apoio técnico que deve ser
prestado pela SESAU aos municípios, no tocante à elaboração
da Lei Orçamentária Anual (LOA). Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000541, oriundos da 27ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar apoio técnico que deve ser
prestado pela SESAU aos municípios, no tocante à elaboração do
Plano Plurianual (PPA). Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de Fato nº.
2017.0003075, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da Capital,
visando apurar suposto conluio, ocorrido no ano de 2007, entre o
Juiz de Direito e seu advogado, quando representava a mãe do
denunciante em autos de Ação de Usucapião. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
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EDITAL

EDITAL

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0003197, oriundos da 27ª Promotoria de Justiça
da Capital, visando apurar situação de criança que necessita de
cirurgia eletiva (Hérnia Inguinal – CID K 40.). Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.

O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000286, oriundos da 24ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar denúncia a respeito de possível
crime ambiental de dano em APP, encaminhada pelo Naturatins,
que informa haver observado, durante vistoria no local, alterações
com características de pastagem e árvores com copa adensada,
mas que não abrange toda a faixa preconizada por lei, e ausência
de cobertura vegetal de pequeno porte às margens do córrego.
Informa a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.

Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000459, oriundos da 27ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar apoio técnico que deve ser
prestado pela SESAU aos municípios, no tocante à alimentação
do SARGSUS, adequadamente, nos termos da Portaria GM Nº
575/12 e Manual de Operacionalização. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Inquérito Civil Público nº.
2017.0001694, oriundos da 9ª Promotoria de Justiça de Gurupi,
visando apurar situação de vulnerabilidade e abuso ﬁnanceiro
da idosa M. A. C. (aproximadamente 72 anos de idade), vez que
supostamente a sua ﬁlha, atual cuidadora, não presta satisfação
dos gastos realizados com o benefício da idosa. Informa a qualquer
associação legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que,
querendo, poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento,
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos.
Esclarece também que, durante o mencionado prazo, os autos
estarão à disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Inquérito Civil Público nº.
2017.0000847, oriundos da 4ª Promotoria de Justiça de Paraíso
do Tocantins, visando apurar negligência e maus tratos a E. P.
S., por parte de seus familiares. Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000471, oriundos da 6ª Promotoria de
Justiça de Araguaína, visando apurar denúncia de que o transporte
escolar de Carmolândia não está funcionando adequadamente
para os alunos de zona rural. Informa a qualquer associação
legitimada ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo,
poderá apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões
escritas ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece
também que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à
disposição dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
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EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000469, oriundos da 6ª Promotoria de
Justiça de Araguaína, visando apurar denúncia de possíveis
irregularidades cometidas no âmbito do Município de Muricilândia.
Informa a qualquer associação legitimada ou a quem tenha legítimo
interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data da sessão
de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado prazo,
os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria do
Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo
212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa
interessar que aportaram no Conselho Superior com o intuito de
apreciação Promoção de Arquivamento, os autos da Notícia de
Fato nº. 2017.0003074, oriundos da 28ª Promotoria de Justiça da
Capital, visando apurar irregularidades nas contas apuradas na
Tomada de Contas Especial, referente a atualização monetária
decorrente do reajustamento da 59ª medição ao Contrato de nº
247/1989. Informa a qualquer associação legitimada ou a quem
tenha legítimo interesse que, querendo, poderá apresentar, até a
data da sessão de julgamento, razões escritas ou documentos,
que serão juntados aos autos. Esclarece também que, durante o
mencionado prazo, os autos estarão à disposição dos interessados
na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Procedimento
Preparatório nº. 2017.0000563, oriundos da 27ª Promotoria de
Justiça da Capital, visando apurar apoio técnico que deve ser

prestado pela SESAU aos municípios, no tocante à construção do
diálogo e pactuações ﬁrmadas entre gestores do SUS, em todas
as regiões de saúde. Informa a qualquer associação legitimada
ou a quem tenha legítimo interesse que, querendo, poderá
apresentar, até a data da sessão de julgamento, razões escritas
ou documentos, que serão juntados aos autos. Esclarece também
que, durante o mencionado prazo, os autos estarão à disposição
dos interessados na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso
de suas atribuições legais, atendendo ao disposto589 no
artigo 212 do Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem
possa interessar que aportaram no Conselho Superior com o
intuito de apreciação Promoção de Arquivamento, os autos do
Procedimento Preparatório nº. 2017.0000589, oriundos da 27ª
Promotoria de Justiça da Capital, visando apurar apoio técnico
que deve ser prestado pela SESAU aos municípios, no tocante
ao cumprimento dos prazos de alimentação e homologação do
Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde –
SIOPS, na conformidade determinada pela Lei Complementar nº
141/2012. Informa a qualquer associação legitimada ou a quem
tenha legítimo interesse que, querendo, poderá apresentar, até a
data da sessão de julgamento, razões escritas ou documentos,
que serão juntados aos autos. Esclarece também que, durante o
mencionado prazo, os autos estarão à disposição dos interessados
na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.
José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

EDITAL
O Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Dr.
José Demóstenes de Abreu, Procurador de Justiça, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no artigo 212 do
Regimento Interno do CSMP, dá ciência a quem possa interessar
que aportaram no Conselho Superior com o intuito de apreciação
Promoção de Arquivamento, os autos do Inquérito Civil Público
nº. 2017.0000817, oriundos da 9ª Promotoria de Justiça de
Araguaína, visando apurar situação vivida pelo adolescente L. C.
P. N. J., nascido aos 16/06/2003, que é usuário de drogas e, em
decorrência do vício, está se colocando em risco e ameaçando
terceiros. Informa a qualquer associação legitimada ou a quem
tenha legítimo interesse que, querendo, poderá apresentar, até a
data da sessão de julgamento, razões escritas ou documentos,
que serão juntados aos autos. Esclarece também que, durante o
mencionado prazo, os autos estarão à disposição dos interessados
na Secretaria do Conselho.
Palmas, 28 de novembro de 2017.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO
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