
OFC-CIRC-CAOP/EDU - 82019
Código de validação: 909C810CC6

 

São Luís, 08 de agosto de 2019.

 

Excelentíssimo (a) Senhor (a)

Promotor (a) de Justiça

 
Assunto: KIT OPERACIONAL FUNDEF.
Ref.: Ação interinstitucional “O dinheiro do FUNDEF é da Educação: por uma educação pública
de qualidade para todos os maranhenses”.
 
 

 

Senhor (a) Promotor (a) de Justiça,

 

 

Como desdobramento da ação interinstitucional “ O dinheiro do FUNDEF é da

Educação: por uma educação pública de qualidade para todos os maranhenses” , no âmbito

da qual têm sido desenvolvidas diversas iniciativas com atuação pioneira consubstanciada na

Rede de Controle pela Gestão Pública no Maranhão, particularmente na atuação articulada no

sentido de garantir a efetividade das disposições inseridas na Constituição Federal e nas leis que

regulamentam o financiamento da educação, notadamente com relação aos recursos recebidos do

FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização

do Magistério), não transferidos em períodos de atividades desse Fundo, por ter havido

subestimação do Valor Mínimo Anual (VMAA) no cálculo de Complementação devida pela

União, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência o KIT OPERACIONAL

FUNDEF, constando de minutas de peças extraprocessuais e processuais que versam sobre o

referido tema.

 

O material disponibilizado consta de instauração da investigação (Procedimento

Administrativo, se não tiver notícia da existência de casos em sua comarca, para levantamento de

dados ou Inquérito Civil, caso já tenha conhecimento do assunto), até a propositura de ação de
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obrigação de fazer, passando por expedição de recomendação ao gestor e minuta de termo de

ajustamento de conduta.

 

Informamos, outrossim, que o material estará disponível na página deste Centro de

Apoio, constando como kit operacional com o objetivo de disponibilização permanente aos

membros e servidores do Ministério Público.

 

Na oportunidade, solicitamos de Vossa Excelência especial empenho no sentido de

adotar as providências sugeridas ao tempo em que colocamos o Centro de Apoio Operacional de

Defesa da Educação à disposição para orientação e retirada de quaisquer dúvidas e solicitamos

que as informações sobre as providências adotadas sejam encaminhadas por e-mail ao CAOp

Educação.

 

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

 

Atenciosamente,

SANDRA SOARES DE PONTES
Coordenadora do Caop/educação

Matrícula 1060136

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-geral de Justiça

Matrícula 651919

Documento assinado. Ilha de São Luís, 08/08/2019 14:22 (SANDRA SOARES DE PONTES)

Documento assinado. Ilha de São Luís, 08/08/2019 15:27 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO)

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

_

2019 - O Ministério Público na indução de políticas públicas

Assinado em 08/08/2019 15:27, por LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
https://mpma.mp.br/autenticidade .

2


