
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – NEAD 

CURSO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 

 

 

JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DE MORAIS FILHO 

 

 

 

 

ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

MARANHENSE NO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DOS MUNICÍPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinheiro 

2012 



2 

 

 JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DE MORAIS FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

MARANHENSE NO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DOS MUNICÍPIOS 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de 
Especialização em Gestão Pública 
Municipal da Universidade Federal do 
Maranhão, para obtenção do grau de 
Especialista em Gestão Pública Municipal. 

 

Orientador: Prof. Ms. Francisco Gilvan               
Lima Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinheiro 

2012 



3 

 

JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DE MORAIS FILHO 

 

 

 

 

ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

MARANHENSE NO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DOS MUNICÍPIOS 

 

 

 

Aprovada em: _____/_____/_____ 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof.Ms. Francisco Gilvan Lima Moreira 

Orientador 

 

_____________________________ 

Membro da banca  

 

_____________________________ 

Membro da banca  

 

 

 

 



4 

 

RESUMO 

 
 
 

Estudo exploratório sobre a atuação do Ministério Público do Maranhão no processo 
de controle orçamentário dos municípios do Estado, tendo como referência diversas 
ações desenvolvidas pelo Ministério Público maranhense no período compreendido 
entre os meses de novembro de 2010 a outubro de 2011. Foi realizada pesquisa 
através do site oficial do órgão, cujo objetivo foi à obtenção de informações 
quantitativas relacionadas à atuação do Ministério Público no controle orçamentário 
dos municípios. Após análise dos dados, foi possível obter informações necessárias 
para familiarizar-se com a problemática estabelecida. Conclui-se que, os desafios 
enfrentados pelo Ministério Público do Maranhão no controle dos gastos públicos 
podem ser superados gradativamente através de um maior comprometimento dos 
seus membros e servidores, forte investimento em capacitação técnica dos mesmos, 
aumento do quadro de pessoal, fortalecimento de projetos já desenvolvidos pelo 
órgão no Estado, bem como a imprescindível participação da sociedade na 
fiscalização dos gastos públicos. 

 

Palavras-chave: Ministério Público, Controle Orçamentário, Gestão Pública 
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ABSTRACT 

 

 

 

An exploratory study on the role of prosecutor of Maranhão in the process of 
budgetary control of the municipalities in the state, with reference to various actions 
taken by the prosecutor of Maranhão in the period between the months of November 
2010 to October 2011. A survey was conducted through the official website of the 
agency, whose objective was to obtain quantitative information related to the role of 
prosecutors in municipal budget control. After analyzing the data, it was possible to 
obtain information necessary to become familiar with the problem set. It is concluded 
that the challenges faced by the public prosecutor of Maranhão in control of public 
spending can be gradually overcome through a greater commitment of its members 
and servers, heavy investment in technical training of the same, increased staffing, 
building projects already developed by the agency in the state and the essential 
participation of society in monitoring public spending. 
 

Keywords: Public Ministry, Budget Control, Public management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

O Ministério Público (MP) é uma instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, cuja missão é a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art.127, da 

Constituição Federal/88). Incumbe ainda ao Ministério Público, à fiscalização do 

funcionamento da administração pública nas suas diversas áreas de atividade, 

incluindo aí, o controle orçamentário, o qual é exercido por meio do combate a 

corrupção e a má gestão pública, com o uso de instrumentos institucionais eficazes 

de ação, como Recomendações, Termo de Ajustamento de Condutas (TAC's), Ação 

Civil Pública (ACP), Ação Penal (AP), Inquérito Civil (IC) e parcerias com a sociedade 

civil no sentido de obter auxilio e inclusão dos cidadãos nesse processo de controle. 

Assim sendo, o presente estudo têm por objeto pensar a atuação do Ministério 

Público maranhense a partir das diversas ações realizadas pelo órgão em todo o 

Estado, com o objetivo de avaliar a ação do MP maranhense frente aos desafios que 

lhe são colocados no combate as práticas de Improbidade Administrativa (ato ilegal 

ou contrário aos princípios básicos da Administração cometidos por agente público, 

durante o exercício da função pública ou decorrente desta – MACEDO,2010), 

particularmente aquelas decorrentes do mau uso dos gastos públicos. 

Para tanto, recorreu-se a alguns trabalhos publicados acerca da problemática 

em questão, além de dados quantitativos extraídos do site oficial do Ministério 

Público do Maranhão, com o objetivo de avaliar a atuação do órgão no controle dos 

gastos públicos. 

Quanto à plausibilidade do presente estudo, o mesmo demonstra-se oportuno, 

dado a pouca existência de estudos acerca da atuação do Ministério Público 

maranhense na área de improbidade administrativa. Além disso, o estudo mapeia as 

principais falhas encontradas nas gestões municipais no que se refere ao trato do 

dinheiro público, construindo uma análise contributiva no debate acerca das ações 

desenvolvidas pelo Ministério Público maranhense na fiscalização dos gastos 

públicos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Em razão da existência de pouca produção acerca do tema em questão, 

recorreu-se a alguns artigos que vez ou outra acabam trazendo alguma discussão 

sobre o assunto, em sua maioria proveniente de postagens e análises avulsas de 

Promotores de Justiça em sites pessoais. Um exemplo é o Blog do Promotor de 

Justiça da Comarca de Barreirinhas/MA, José Márcio Maia Alves, intitulado “Blog do 

José Márcio”. 

Destaque ainda para o trabalho intitulado “Programa Contas na Mão: A 

experiência maranhense pela transparência fiscal” publicado no ano de 2007, pela 

Procuradoria Geral de Justiça em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão, composto por vários artigos produzidos por estudiosos como o Professor 

José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro do TCE/MA e, o Doutor em Direito 

Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, Cássius Guimarães Chai 

que discutem questões doutrinárias do direito acerca do Tribunal de Contas e ações 

pontuais do MP, como sua legitimidade em ajuizar ação civil pública de execução 

forçada, além de notas técnicas e pareceres da assessoria da Procuradoria Geral de 

Justiça, modelo de petições, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão e 

legislação do Tribunal de Contas Estadual. 

Como se observa, não foi possível encontrar nenhum estudo específico sobre 

a análise da atuação do Ministério Público do Maranhão no controle dos gastos 

públicos, algo que coloca o presente trabalho como oportuno, ao mesmo tempo em 

que utiliza como principal fonte de estudo, dados extraídos do site oficial do órgão 

que quantifica as ações promovidas pelo MP maranhense ao longo do período 

estudado.   

No decorrer do trabalho, usaram-se alguns conceitos, dos quais podemos 

destacar a noção de orçamento público. Por orçamento público, como destaca 

Caldas Furtado, entende-se o ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e autoriza ao 

Poder Executivo, por certo período em pormenor, as despesas destinadas ao 

funcionamento dos serviços públicos e outros fins, assim como a arrecadação das 

receitas, sendo instrumento imprescindível o qual exerce grande influencia na vida do 

Município, pois, se for deficiente, ou mal elaborado, produzirá reflexos negativos na 

tarefa da consecução de suas finalidades (FURTADO 2001,p.07).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O método utilizado está baseado na investigação teórica e jurisprudencial que 

consubstanciam a atuação do Ministério Público Estadual, aliado a uma análise de 

dados extraídos das ações promovidas pelo MP maranhense no combate a 

malversação dos recursos públicos.   

Este trabalho, a princípio, teve como principal dificuldade a falta de modelos já 

existentes que identifiquem e avaliem as ações do Ministério Público maranhense no 

controle dos gastos públicos. A investigação teórica e jurisprudencial foi feita a partir 

de trabalhos publicados acerca do controle dos gastos dos entes municipais, dos 

quais podemos citar o já mencionado trabalho “Programa Contas na Mão: A 

experiência maranhense pela transparência fiscal”, e referências normativas como a 

Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei orgânica do TCE-MA e MPE-MA, Lei 

Complementar nº 8.666/93 (Lei de licitações e Contratos Administrativos) e 101/00 

(Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Além disso, destacamos o texto do Professor Caldas Furtado ao Curso Lei de 

Responsabilidade Fiscal e Orçamento Público, realizado em 2001 pela Escola 

Superior do Ministério Público do Maranhão; o livro “Demolindo Mitos, Construindo 

Pontes”, do Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Saraiva Salgado, 

além dos artigos “O Contas na Mão e a onda democrática” e “Pertencimento”, 

escritos pelo Promotor de Justiça de Pastos Bons/MA, Francisco Fernando de Morais 

Menezes Filho, publicados no “Blog do José Marcio”, e os artigos “Uma Matriz 

Situacional para o Ministério Público do Maranhão” e “Redes”, ambos escritos pelo 

Promotor de Justiça José Marcio Maia Alves e também publicados em seu blog.      

No que tange ao levantamento de ações promovidas pelo Ministério Público 

maranhense, foi realizado pesquisa eletrônica no site institucional do Ministério 

Público do Maranhão. 

Em pesquisa feita a partir do levantamento de ações movidas pelas diferentes 

unidades do Ministério Público do Maranhão no controle dos gastos públicos, 

encontramos medidas que vão desde ações extrajudiciais até medidas judiciais mais 

contundentes, como o ajuizamento de Ações Civis Públicas, tal como mostra o 

quadro a seguir: 
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QUADRO 1 – QUANTITATIVO GERAL DE AÇÕES MOVIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO 

PERÍODO DE NOV.2010 A OUT.2011 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AÇÃO PENAL AUDIÊNCIA PÚBLICA RECOMENDAÇÃO OFICINA INQUÉRITO CIVIL 

122 02 04 06 01 01 

Fonte: classificação elaborada pelo autor a partir da consulta ao endereço eletrônico http://www.mp.ma.gov.br 

 

 

Após levantamento geral das ações promovidas pelo Ministério Público 

maranhense, realizamos um detalhamento dessas mesmas ações, classificando-as 

como Ação Civil Pública de Execução Forçada, objeto de prestações de contas 

irregulares de gestores públicos junto ao Tribunal de Contas Estadual, Ação Civil 

Pública por Ato de Improbidade Administrativa, Recomendações, instauração de 

Inquéritos Civis, Ação Penal, Oficinas e Audiências Públicas, destacando os 

municípios e os gestores acionados/ou representados pelo Ministério Público, tal 

como segue: 

 

QUADRO 2 – MUNICIPIOS, AÇÕES E GESTORES PÚBLICOS ACIONADOS / REPRESENTADOS PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO PERÍODO DE NOV.2010 A OUT.2011 

 

MUNICIPIO TIPO/AÇÃO GESTOR PÚBLICO 

Araioses Audiência Pública – Projeto Positivando o IDH. Luciana Marão Felix – Prefeita e Wilson 

Rocha – Pres. da Câmara 

 

Arame 

Ação Civil Pública por publicidade irregular com promoção pessoal a custa 

de dinheiro público 

João Menezes de Souza 

Prefeito 

 

Alto Parnaíba 

Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa por irregularidades 

na Prestação de Contas 

Alan Nunes Ribeiro - Ex-Presidente da 

Câmara de Vereadores 

Aldeias Altas Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa por irregularidades 

na Prestação de Contas junto ao TCE/MA 

José Reis Neto 

Prefeito 

 

Anajatuba 

Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – ausência de 

prestação de contas de convenio - Estado no valor de r$ 20.600,00 

Nilton da Silva Lima Filho 

Prefeito 

Anajatuba Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa por irregularidades 

na prestação de contas junto ao TCE/MA  

Nilton da Silva Lima Filho 

Prefeito 

Anajatuba Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 31.464,05 

José Ribamar Oliveira - Ex-Presidente da 

Câmara de Vereadores 

Alto Alegre do Pindaré Ação C.Pública - ato de improbidade administrativa não prestação de contas  Atenir Ribeiro Marques - Prefeito 

Alto Alegre do Pindaré Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por 03 prestação de 

contas irregulares junto ao TCE/MA  

Ozeas Machado 

Ex-Prefeito 

 

Alto Alegre do Pindaré 

Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 34.904,00 

Maria Reis Veloso - Ex-Presidente da 

Câmara de Vereadores 

Belágua Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – por ausência de 

prestação de contas ao TCE/MA 

Raimundo Nascimento Alves de Sousa 

Ex-Presidente da Câmara 

Belágua Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 13.120,26 

Raimundo Nascimento Alves de Sousa 

Ex-Presidente da Câmara  

Balsas Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em combate ao 

nepotismo 

Kiara Martins, Francisco Martins, Silma 

Martins e Helder Araújo – Servidores 

Balsas Audiência Pública para debater o tema: O que você tem haver com a 

corrupção? 

Representantes do Poder Legislativo, 

Executivo e a sociedade em geral 

Bela Vista do Maranhão Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por ausência de 

prestação de contas e disponibilização para consulta popular 

José Augusto Veloso 

Prefeito 

Bela Vista do Maranhão Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa - irregularidades na 

prestação de Contas junto ao TCE/MA 

Antonio de Moraes da Silva 

Ex-Prefeito 

Bela Vista do Maranhão Ação Civil Pública de obrigação de fazer – prestar contas e disponibilização 

à população 

José Augusto Veloso 

Prefeito 

Bela Vista do MA. Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 50.688,39 

José Augusto Veloso 

Prefeito 

Caxias Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por irregularidades 

na prestação de Contas de convênios com o Estado 

Ivanilson Carvalho - Pres. da Assoc. de 

Cultura Religiosa Afro-brasileira 

http://www.mp.ma.gov.br/
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Caxias Ação Civil Pública com pedido de liminar para suspender pagamento de 

pensões vitalícias irregulares 

Ex-prefeitos, ex-vereadores, ex-servidores – 

15 pessoas 

Caxias Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

393.464,53 

Márcia Regina Serejo Marinho 

Ex-Prefeita 

Caxias Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

173.320,06 

Paulo Marinho 

Ex-Prefeito 

Cândido Mendes Audiência Pública sobre Saúde Pública  José Haroldo Fonseca Carvalhal – Prefeito 

Cândido Mendes Recomendação – requer cumprimento legal  de determinações legais 

referente a gestão da Saúde 

José Haroldo Fonseca Carvalhal – Prefeito 

Cajari Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

24.504,60 

Domingos do Nascimento Almeida 

Ex-Prefeito 

Cajari Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

2.256,72 e r$ 10.444,37 

Domingos do Nascimento Almeida 

Ex-Prefeito 

Centro do Guilherme Audiência Pública – Projeto Positivando o IDH. Representantes do Poder Executivo, 

Legislativo e Sociedade civil 

Codó Ação Civil Pública exigindo disponibilização da prestação de contas de 2010 

à população 

José Rolim Filho 

Prefeito 

Codó Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por desvio de 

medicamentos, carteiras e merenda escolar 

Benedito Francisco da Silveira 

Ex-Prefeito 

Cururupu Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 11.115,00 

Ilton Ramos Machado 

Ex-diretor do serviço autônomo de Água e 

Esgotos do Município 

Estreito Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

9.446.15 

Maria da Conceição Mendes 

Ex-Presidente da Câmara de Vereadores 

Fortaleza dos Nogueiras Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

25.623,03 

Gildásio Chaves Ribeiro 

Ex-Prefeito 

Fortaleza dos Nogueiras Ação Penal por irregularidades na prestação de Contas exercício 2001 Gildásio Chaves Ribeiro 

Ex-Prefeito 

Imperatriz, Davinópolis, 

Gov.Edson Lobão, São 

Pedro da água Branca e 

Vila Nova dos Martírios 

Recomendação – requer envio de cópia de contas de 2010 às Câmaras de 

Vereadores 

Prefeitos de Imperatriz, Davinópolis, 

Gov.Edson Lobão, São Pedro da água 

Branca e Vila Nova dos Martírios 

Imperatriz Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 12.540,86 

João Alberto de Melo Silva 

Ex-Presidente da Câmara de Vereadores 

Imperatriz e Davinópolis Recomendação – Acumulo ilegal de cargos públicos Prefeito de Davinópolis e Imperatriz 

Itapecuru – Mirim Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de R$ 21.976,02 

José Henrique Magalhães Rodrigues  

Ex-Presidente da Câmara de Vereadores 

Itapecuru - Mirim Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

2.592,84 

Válter Guimarães de Carvalho 

Ex-gerente de Desenv.Regional 

João Lisboa Audiência Pública Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo 

Lago do Junco Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

19.062,75 

José Ribamar Alves Arruda 

Ex-Prefeito 

Lago do Junco Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 110.486,77 

José Ribamar Alves Arruda 

Ex-Prefeito 

Lago do Junco Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 909.398,64  

Haroldo Euvaldo Brito Leda 

Prefeito 

Lago da Pedra Recomendação para retirada de nomes de pessoas vivas em bens públicos 

(prédios e logradouros)  

Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro 

Prefeito 

Lagoa Grande do 

Maranhão 

Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 15.140,40 

Osman Fonseca dos Santos 

Ex-Prefeito 

 

Lago dos Rodrigues 

 

Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer - prestar contas e 

disponibilização para consulta popular 

 

João Ribeiro Fidélis 

Ex-Presidente da Câmara de Vereadores 

Lago dos Rodrigues Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por não prestação 

de contas  

João Ribeiro Fidélis 

Ex-Presidente da Câmara de Vereadores 

Maracaçumé Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 1,9 milhão 

João José Gonçalves de Souza Lima 

Ex-Prefeito 

Maracaçumé, Centro 

Novo, Junco MA, Amapá 

do MA e Boa Vista 

29 Ações Civis Públicas de Execução forçada de multa imposta pelo 

TCE/MA – valor de r$ 4.900.000,00 

Ex-Prefeitos e ex-presidentes de Câmara de 

Maracaçumé, Centro Novo do MA, Junco do 

MA, Amapá do MA e Boa Vista Gurupi 

Magalhães de Almeida Ação Civil Pública por publicidade irregular com promoção pessoal a custa 

de dinheiro público 

João Cândido de Carvalho Neto 

Prefeito 

Montes Altos Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

135.153,52 e r$ 280.815,98 

Adail Albuquerque de Suza 

Ex-Prefeito 

Montes Altos Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 5.783,67 

Adail Albuquerque de Sousa 

Ex-Prefeito 

Montes Altos Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 51.130,22 

Valdivino Rocha Silva 

Prefeito 

Montes Altos Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 1.580,00 

João de Sousa Ferraz Neto – Ex Presidente 

da Câmara de Vereadores 

Montes Altos Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa por irregularidades 

na prestação de contas junto ao TCE/MA  

Patrícia Maciel Ferraz Castilho 

Ex-Prefeita 

Montes Altos Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa - ausência de 

aplicação de percentual mínimo do FUNDEB  

Patrícia Maciel Ferraz Castilho 

Ex-Prefeita 

Miranda do Norte Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 168.571,00 

Áurea Maria Pereira Bonfim 

Ex-Prefeita 

Miranda do Norte Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

26.707,01 

Antonio Carneiro Martins - Ex-Presidente da 

Câmara de Vereadores 

Miranda do Norte Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de R$ 112.439,78  

Gerson Fernandes Bezerra Filho - Ex-

Presidente da Câmara de Vereadores 
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Olho D’Água das Cunhãs Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 944.742,40 E R$ 94.474,24 

Lauraci Martins Oliveira 

Ex-Prefeita 

Olho D’Água das Cunhãs Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por irregularidades 

na prestação de contas junto ao TCE/MA 

Lauraci Martins Oliveira 

Ex-Prefeita 

Olho D’Água das Cunhãs Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 2.564,34 

Francisco Magno P. de Oliveira - Ex-

Presidente da Câmara de Vereadores 

Olho Dágua das Cunhãs Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por ausência de 

prestação de contas de convênios com o Estado 

Cicero Barreto Pereira - Pres.Associação 

dos Produtores Rurais do Povoado 

Condave e Francilina 

Olho d`Água das Cunhãs Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – por ausência de 

prestação de contas ao TCE/MA 

Neusa Costa Miranda 

Ex-Presidente da Câmara 

Olho d`Água das Cunhãs Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 72.656,20 

Neusa Costa Miranda 

Ex-Presidente da Câmara  

Presidente Vargas Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

2.362,30 e r$ 4.057,02 

Benedto Frazão Bezerra - Ex-Presidente da 

Câmara de Vereadores 

Presidente Dutra Ação Civil Pública de obrigação de fazer obrigando o envio da prestação de 

constas à Câmara 

Irene Oliveira Soares 

Prefeita 

Presidente Sarney Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por ausência de 

prestação de contas de convênios com o estado 

Domingos de Jesus Dias - Pres.Assoc. dos 

Moradores do Pov.Cascudo 

Presidente Sarney Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por ausência de 

prestação de contas de convênios com o estado 

Manoel Roland - Pres.Associação dos 

Moradores do Pov.Cutia e Cocal 

Presidente Sarney Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por ausência de 

prestação de contas de convênios com o estado 

José Antonio Silva - Pres.Assoc. dos Trab. 

Rurais do Pov.Mata de Zé Roberto 

Paço do Lumiar Ação Civil Pública por irregularidades em licitações realizadas durante o ano 

de 2009 

Glorismar Rosa Venâncio (Prefeita) e o ex-

presidente da CPL Luiz Carlos 

Porção de Pedras Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa – contratações 

ilegais a cargos públicos 

João Batista Santos 

Ex-Prefeito 

Porção de Pedras Ação Penal por irregularidades na contratação de servidores públicos João Batista Santos (Ex-Prefeito) 

Rosário Ação Civil Pública de Execução forçada - TCE/MA – r$ 2.000,00 Ivaldo Cavalcante (Ex-Prefeito) 

Rosário Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa por irregularidades 

na Prestação de Contas 

Ivaldo Cavalcante 

Ex-Prefeito 

Rosário Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa por irregularidades 

na Prestação de Contas 

Mario Araújo Calheiros - Ex-diretor do 

Sistema Autônomo de Água e Esgoto 

Santa Luzia Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por ausência de 

prestação de contas e disponibilização para consulta popular 

 Márcio Leando Antezana Rodrigues 

Prefeito 

Santa Luzia Recomendação – implantação de Portal da transparência do Município Prefeito de Santa Luzia 

Santa Luzia Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – desvio de 

recursos públicos em convênios com o Estado no valor de r$ 50.000,00 

Ilzemar Oliveira Dutra 

Ex-Prefeito 

Santa Luzia Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – por uso de 

publicidade para promoção pessoal 

Marcio Leandro Antezana Rodrigues 

Prefeito 

Santa Luzia Ação Civil Penal – desvio de recursos públicos em convênios com o Estado Ilzemar Oliveira Dutra 

Ex-Prefeito 

Santa Luzia Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – ausência de 

prestação de contas de convenio - Estado no valor de r$ 14,1 mil reais 

Veronildo Tavares dos Santos 

Ex-Prefeito 

Santa Luzia Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – por negar prestar 

informações a uma sociedade civil organizada 

Veronildo Tavares dos Santos 

Ex-Prefeito 

Santa Luzia Ação Civil Pública de obrigação de fazer – exigindo prestação de contas e 

disponibilização para consulta popular 

Márcio Leandro Antezana Rodrigues 

Prefeito 

São Francisco do 

Maranhão 

Audiência Pública – discute estruturação dos Conselhos Municipais de 

Direito  

Francisco Ademar dos Santos – Prefeito 

São João do Sóter Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

1.229.433,89 e R$ 132.943,38 

Ivan Santos Magalhães 

Ex-Prefeito 

São João do Sóter Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por ausência de 

prestação de contas de Convenio firmado com o Estado no valor de r$ 

13.223,50 

Antonia da Silva Lima – Presidente da 

Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais do Povoado Lagoinha 

São João do Sóter Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa por irregularidades 

na Prestação de Contas junto ao TCE/MA 

Luiza Moura da Silva Rocha 

Prefeita 

São Pedro da Água 

Branca 

Pedido de Bloqueio das contas do Município para garantir pagamento dos 

servidores públicos ilegalmente exonerados. 

Vanderlúcio Simão Ribeiro 

Prefeito 

São Luís Ação Civil Pública por irregularidades em licitações realizadas em benefício 

da Empresa PAVETEC Construções LTDA no valor de r$ 115 milhões 

João Castelo Ribeiro Gonçalves (Prefeito) e 

o ex-secretário de Obras Cláudio Castelo de 

Carvalho 

São Luís Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa por irregularidades 

em licitações públicas 

Weverton Rocha 

Ex-Secretário de Estado de Esporte e 

Juventude 

São Luís Ação Civil Pública de obrigação de fazer para garantir acesso a informações 

sobre despesas por meio da Internet 

João Castelo Ribeiro Gonçalves  

Prefeito 

Santa Inês Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – por ausência de 

prestação de contas ao TCE/MA 

Otacília Cristina Costa Rios 

Ex-Presidente da Câmara de Veredores 

Satubinha Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 1.076.480,00 

Antonio Rodrigues de Melo 

Prefeito 

Satubinha Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por irregularidades 

na prestação de contas junto ao TCE/MA 

Antonio Rodrigues de Melo 

Prefeito 

Satubinha Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 1.283.346,00 

Antonio Rodrigues de Melo 

Prefeito 

Serrano do Maranhão Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 612.371,00 

Leocádio Olímpio Rodrigues 

Ex-Prefeito 

Sucupira do Norte Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

239.386,33 e r$ 1.234,35. 

Benedito de Sá Santana 

Ex-Prefeito 

Sítio Novo Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 10.276,81 

Aldo Barros da Silva 

Ex-Presidente da Câmara de Vereadores 
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Sítio Novo Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 12.540,86 

João Alberto de Melo Silva - Ex-Presidente 

da Câmara de Vereadores 

Trizidela do Vale Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 1,2 milhão de reais 

Jânio de Sousa Freitas 

Prefeito 

Trizidela do Vale Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 1.233,88 e r$ 6.168,41 

Paulo Antonio Barros da Silva 

Ex-Prefeito 

Urbano Santos Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa – por ausência de 

prestação de contas ao TCE/MA 

Gerardo Amélio Rodrigues Filho - Ex-

Presidente da Câmara de Vereadores 

Urbano Santos Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por irregularidades 

na prestação de Contas junto ao TCE/MA 

João Adalberto Andrade Sousa - Ex-

Presidente da Câmara de Vereadores 

Urbano Santos Inquérito Civil (apurar irregularidades na aplicação de recursos do FUNDEB) Abnadab Léda 

Prefeito 

Vargem Grande Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa por não repassara a 

Câmara de Vereadores o Valor de R$ 84 mil reais 

Miguel Rodrigues Fernandes 

Prefeito 

Viana Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – r$ 

80.570,97  

Rivalmar Luis Gonçalves Moraes 

Prefeito 

Viana Ação Civil Pública de Execução forçada de multa imposta pelo TCE/MA – 

valor de r$ 446.000,00  

Rivalmar Luís Moraes 

Prefeito 

 Fonte: elaborado pelo autor a partir de consulta ao endereço eletrônico http://www.mp.ma.gov.br 

 

 

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Considerando dados extraídos do site do Ministério do Maranhão, constatou-

se no período estudado, um número total de 136 ações promovidas pelo MP 

maranhense, dos quais destacamos a instauração de inquéritos civis, expedição de 

recomendações, realização de audiências públicas e em sua grande maioria, o 

ajuizamento de ações civis públicas.  

Atentando para o quantitativo de 245 (duzentos e quarenta) dias úteis em que 

funcionaram as unidades do Ministério Público no Maranhão e, levando em 

consideração os feriados (17 dias), durante o período estudado, foi possível destacar 

com base no total de ações promovidas pelo MP maranhense, uma média de 0,7 

ações/dia. Destaca-se que esse número de ações é restrito a área de improbidade 

administrativa, cujo objetivo é evitar a malversação dos gastos públicos, não sendo, 

pois, considerado o número de ações movidas pelo Ministério Público em outras 

áreas, como Meio Ambiente, Infância e Juventude, Direito do Consumidor, Família e 

outras.  

Além disso, as diferentes unidades do Ministério Público não são obrigadas a 

divulgar suas ações no site oficial do órgão, dada a inexistência de previsão legal 

para tanto, seja Ato Regulamentar, Ofício Circular ou mesmo Ordem de serviço, 

podendo-se deduzir que o número citado de ações voltadas ao controle de recursos 

públicos, apontados na pesquisa, pode ser ainda maior, além do mais, a instauração 

de inquéritos civis e outros procedimentos administrativos em sua maioria não são 

publicados, em face da natureza investigativa / ou sigilosa desses instrumentos de 

ação do Ministério Público. 

http://www.mp.ma.gov.br/
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A pesquisa aponta que, grande parte das ações movidas pelo MP 

maranhense, na área em estudo, trata-se de execuções de pareceres por 

desaprovação de prestação de contas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/MA), 

chegando ao total de 71 ações, o que demonstra a importância e essencialidade do 

TCE no controle dos gastos públicos, dado as limitações do corpo técnico do 

Ministério Público em atuar preliminarmente no controle orçamentário dos 

municípios, particularmente nas prestações de contas dos entes municipais.  

Ao todo, o Ministério Público executou cerca de R$ 17.174.703,26 (dezessete 

milhões, cento e setenta e quatro mil, setecentos e três reais e vinte e seis centavos), 

recursos, fruto de irregularidades praticadas por gestores públicos maranhenses que 

se acatado pelo Poder Judiciário, e bem aplicado pelos atuais gestores, podem 

melhorar e muito áreas extremamente críticas do Estado, como habitação, saúde e 

educação.  

Na pesquisa, foi possível constatar ainda um número reduzido de medidas 

extrajudiciais adotadas pelo MP maranhense, sendo 04 (quatro) audiências públicas 

promovidas e 06 (seis) recomendações expedidas, que em conjunto refletem bem o 

desinteresse dos Promotores de Justiça em abrir canais de diálogo com os gestores 

públicos, algo que pode ser explicado pelo tempo e dispêndios gastos na 

organização de audiências públicas, do comum descumprimento de recomendações 

e TAC’s (Termo de Ajustamento de Condutas), acrescido ainda da demanda de 

atendimento ao público e procedimentos administrativos empilhados nas Promotorias 

de justiça aguardando despachos, além é claro, de audiências cíveis e criminais nos 

Fóruns das Comarcas e o número elevado de processos judiciais com vistas ao 

Ministério Público que necessitam de pareceres dos Promotores de Justiça. 

Contudo, apesar dessas dificuldades, na área de Improbidade Administrativa, 

o Ministério Público do Maranhão conta com a assessoria técnica do CAOp-Proad 

(Centro Operacional de Defesa do Patrimônio Público e Probidade Administrativa), 

coordenado por um Procurador de Justiça, situado na capital São Luís e com 

atuação em todo o Estado.  

O CAOp-Proad apóia as unidades do Ministério Público maranhense na área 

de improbidade administrativa e patrimônio público, no controle de convênios 

firmados entre os municípios e o Governo Estadual, além de assuntos diversos 

pertinentes a sua área de atuação, agindo em conjunto com os membros do 

Ministério Público no controle orçamentário dos municípios. Na pesquisa, são 
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perceptíveis ações civis públicas ajuizadas pelo MP maranhense em razão de 

irregularidades apresentadas nesses convênios, sendo o CAOp-Proad um ponto de 

apóio dos membros e servidores do Ministério Público na área de improbidade 

administrativa.  

Além disso, recentemente, o Ministério Público maranhense vem promovendo 

uma série de audiências públicas em todo o Estado, com o projeto intitulado 

“Positivando o IDH”, com o apoio da Caixa Econômica Federal e Petrobrás, com 

vistas a contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos 

municípios. Trata-se de discutir com a sociedade os principais problemas a ser 

enfrentado, e intensificar a atuação do Ministério Público na fiscalização da aplicação 

de verbas públicas em municípios do Estado com IDH abaixo da média.  

O projeto foi lançado em Araioses/MA seguido do Município de Centro do 

Guilherme/MA conforme consta no quadro 2, propondo a idéia de interagir com a 

comunidade, fazendo um levantamento da realidade local, das receitas e dos 

repasses financeiros para o município, principalmente nas áreas de educação e 

saúde, avaliando a gestão das políticas públicas locais e o acompanhamento das 

atividades pelos conselhos municipais, medidas que  podem ensejar a formalização 

de Termos de Ajustamento de Condutas (TAC), ajuizamento de Ação Civil Pública 

(ACP) ou mesmo Ações Penais, em caso de cometimento de ilícitos penais. 

Além do Projeto “Positivando o IDH”, destaque também para o Programa 

intitulado “Contas na Mão: fortalecendo a democracia”, realizado pelo MP 

Maranhense em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, com a realização de 

mini-cursos e oficinas temáticas em todo os Estado. Projeto que reflete bem a frase 

do Promotor de Justiça Francisco Fernando ao dizer que o Ministério Público, 

irmanado com o TCE, amadureceu durante o Programa “Contas na Mão”, pois, foi 

por meio desse programa em que construções doutrinárias e até jurisprudenciais 

foram alcançadas pelo Ministério Público maranhense, sendo o referido programa 

essencial aos cidadãos do Estado, por reconhecer o papel protagonista que a 

população exerce no controle dos gastos públicos. (MENEZES FILHO).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

O presente artigo teve o propósito de apresentar um estudo acerca da atuação 

do Ministério Público maranhense no processo de controle orçamentário dos 

municípios do Estado, analisando dados extraídos do site oficial do órgão em que 

demonstra a atuação do Ministério Público na área de improbidade administrativa. 

Com os dados extraídos, foi possível constatar que no período estudado, a atuação 

do MP maranhense mostrou-se significativa, haja vista a suposta inoperância dos 

órgãos de controle dito diretos, como Câmara de Vereadores e Procuradorias 

Municipais, os quais acabam supostamente sofrendo pesadas ingerências do 

executivo local e atuando de forma inexpressiva e subserviente. 

Por outro lado, em razão do caráter autônomo e das largas prerrogativas 

constitucionais legadas ao Ministério Público, o mesmo vem tentando realizar com 

empenho seu dever funcional, mesmo diante de suas limitações, como número 

reduzido de membros e servidores técnicos, ausência de estrutura em diversas 

Promotorias de Justiça e orçamento reduzido.  

Como se percebe, o caminho em busca da efetivação do controle dos gastos 

públicos e da moralidade administrativa é algo longo e dificultoso e, o Ministério 

Público do Maranhão apesar das dificuldades, tem buscado superar esse desafio, 

sobretudo, com a atuação de membros e servidores que lutam por uma maior 

maturidade institucional do órgão, a exemplo das ações elencadas no presente 

estudo, que nos fazem acreditar que o MP é uma instituição capaz de velar pelos 

interesses mais relevantes da sociedade, detentor de qualidades como 

respeitabilidade, credibilidade e essencialidade, cujo padrão de eficiência o faz 

referência em ética e profissionalismo, sedimentando o conceito de que é uma 

instituição séria e funciona para os fins a que está destinada e vale o quanto custa à 

sociedade (SALGADO, 2011).       
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