
PROGRAMAS, PROJETOS E CAMPANHAS 
INSTITUCIONAIS DO MPMA

A Secretaria para Assuntos Institucionais (SECINST) vem, desde o início da
gestão  da Dra.  Regina  Lúcia  de Almeida  Rocha,  à  frente  da  Procuradoria  Geral  de
Justiça,  apoiando e monitorando a execução dos Projetos e Programas Institucionais
desenvolvidos  nas  áreas  de Educação,  Saúde,  Segurança  Pública e  do Memorial  do
Ministério  Público,  conjuntamente  com  os  Centros  de  Apoio  Operacional  das
respectivas  matérias,  bem  como  das  Campanhas  Institucionais,  junto  com  a
Coordenadoria de Comunicação.

Tais ações apresentaram os seguintes resultados no biênio 2014-2015:

1. PROJETOS E PROGRAMA EXECUTADOS PELO CAOP/EDUCAÇÃO:

1.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: DIREITO
DE TODOS OS MARANHENSES

Objetivo: 
 O  Programa  Interinstitucional  “Educação  de  qualidade:

direito  de  todos  os  maranhenses”  tem  o  objetivo  de
assegurar  o  acesso  permanente  a  uma  educação  de
qualidade  a  todo  maranhense,  por  meio  da  realização  de
encontros  regionais  e  audiências  públicas  visando  à
elaboração de estratégias para a melhoria dos indicadores
da  educação,  com  destaque  à  qualidade  da  educação,
transporte  escolar,  alimentação  escolar,  educação  infantil,
além  do  acompanhamento  dos  planos  municipais  de
educação.

Parceiros: 
 Promotorias de Justiça com atribuições na Defesa do Direito à Educação,

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Direito à Educação, MEC, Escola
de Formação de Governantes do Maranhão (EFG-MA), Controladoria-Geral
da União-Regional Maranhão (CGU/MA), UNICEF, Conselho Regional de
Nutrição-Regional Nordeste (CRN/NE), Vigilância Epidemiológica Sanitária
Estadual,  Organização  Mundial  da  Primeira  Infância  (OMEP/MA),
Ministério  Público  de  Contas,  Ministério  Público  Federal,  Detran,  dentre
outros.

Descrição do Trabalho: 
 Em parceria com a Escola de Formação de Governantes, o

Ministério  Público  do  Maranhão  está  fazendo  um
levantamento  da  situação  da  educação  nos  municípios
participantes,  com  a  criação  do  Sistema  de  Orientação,
Monitoramento  e  Avaliação  –  SOMA.  Este  sistema  é
alimentado  pelas  comissões  municipais,  criadas  em  cada
município, cujos dados servirão de base para a elaboração



do diagnóstico e do Plano Municipal de Ações Educacionais,
incluindo  os  Termos  de  Compromisso  e  Ajustamento  de
Conduta  –  TAC’s,  o  que  permitirá  o  acompanhamento  e
monitoramento das ações tomadas pelos gestores públicos.

Principais resultados: 
 Inicialmente, o Programa foi implementado em 57 municípios, divididos em

três regionais, a saber: a Regional Pedreiras, com 24 municípios, a Baixada
Maranhense,  com  23  municípios  envolvidos,  e  os  10  municípios
participantes do Projeto MPEDUC

 No ano de 2015, o foi realizado o II Encontro Regional do Polo
Pedreiras, no dia 24 de setembro de 2015, no auditório da
Faculdade São Francisco -  FAESF,  em Pedreiras-MA, com a
apresentação do Programa e a metodologia a ser adotada,
além das orientações necessárias à indicação do articulador
e  dos  membros  das  comissões  de  cada  município,  a
capacitação dos membros sobre o SOMA, e  a  capacitação
dos  conselheiros  tutelares,  do  FUNDEB  e  de  Alimentação
Escolar, sobre a gestão adequada de recursos públicos e as
formas  de  fiscalização.  Um  total  de  XX  pessoas  foram
capacitadas,  sendo:  XX  Promotores  de  Justiça;  XX
Conselheiros.

 O  Encontro  Regional  do  Polo  Baixada  manteve  a
programação do Encontro de Pedreiras, sendo realizado no
dia  29  de  outubro  de  2015,  no  auditório  do  Centro  de
Formação e Cultura José Sarney, na cidade de Pinheiro-MA.
Um  total  de  250  pessoas  foram  capacitadas,  sendo:  14
Promotores de Justiça; 236 Conselheiros.

 Após  a  realização  dos  encontros,  foram  formadas  as
Comissões de cada município que darão suporte à atividade
ministerial na comarca e preenchidos os questionários sobre
educação infantil, alimentação escolar, transporte escolar e
qualidade no ensino, para alimentação do SOMA – Sistema
de Orientação, Monitoramento e Avaliação, com estes dados,
pela  Escola  de  Formação  de  Governantes.  Com  base  em
todos  os  dados  coletados,  aí  inclusos  os  quantitativos
relacionados aos índices, e os qualitativos, relacionados aos
questionários recebidos das comissões municipais, além das
metas propostas nos Planos Municipais de Educação (PME), a
Escola  de  Formação  de  Governantes  produz  um  relatório



sobre a situação da educação de cada município, apontando
as falhas e dificuldades encontradas, as quais subsidiarão a
celebração de Termos  de Ajustamento de Conduta com os
municípios, para assegurar a qualidade da educação em todo
o Estado.

 Celebrados  os  TAC's,  os  prazos  previstos  no  documento
serão  gerenciados  pelo  SOMA,  que  atuará  como  uma
importante  ferramenta  de  acompanhamento  das  ações
propostas  no  TAC,  nos  PME's,  recomendações  etc.,  não
somente  para  o  Promotor  de  Justiça,  como  também para
toda a sociedade, haja vista que o sistema ficará disponível
on  line,  por  meio  do  sítio
http://soma.mpma.mp.br/users/login.

1.1. PROJETO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA EDUCAÇÃO 
(MPEDUC)

Objetivo: 
 O Projeto “Ministério Público pela Educação – MPEDUC” foi implantado

por meio do Protocolo de Intenções firmado entre o Ministério Público do
Maranhão e o Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria da
República no Estado (DOE de 09/04/2014) e com o escopo de verificar se os
recursos públicos destinados à educação estão sendo devidamente aplicados,
bem como melhorar  os  baixos  índices  de  Desenvolvimento  da  Educação
Básica – IDEB nos municípios.

Parceiros: 
 Ministério Público Federal,  Procuradoria Geral de Justiça,  Promotorias de

Justiça com atribuições na Defesa do Direito à Educação, Centro de Apoio
Operacional de Defesa do Direito à Educação, Representantes da Sociedade
Civil Organizada e dos gestores municipais.

Descrição do Trabalho: 
 Com a participação da comunidade e dos gestores municipais, o Promotor de

Justiça e o Procurador da República fizeram um diagnóstico da situação da
educação nos municípios integrantes do projeto no Maranhão (Anajatuba,
Araguanã, Bacurituba, Belágua, Cachoeira Grande, Codó, Davinópolis, Lago
da  Pedra,  Pedro  do  Rosário,  Peritoró),  que  subsidiou  a  elaboração  de
estratégias e recomendações a serem encaminhadas aos gestores públicos a
fim de que fossem tomadas as providências necessárias para o saneamento
das irregularidades identificadas. 

 Em  linhas  gerais,  o  projeto  prevê  as  seguintes  fases:  a)  Reunião  entre
Procurador da República e Promotor de Justiça para definição das estratégias
de execução do projeto e instauração de inquérito civil  público; b) Reunião
com as secretarias de educação do estado e município e conselhos sociais
com  a  finalidade  de  apresentar  o  projeto,  explicar  seus  objetivos  e

http://soma.mpma.mp.br/users/login


funcionamento, solicitando apoio e auxílio na divulgação; c) Requisição para
que  as  escolas,  conselhos  e  gestores  respondam  aos  questionários
elaborados; Realização de audiência pública; d) Visitação das escolas tanto
pelos Procuradores da República e Promotores de Justiça a fim de realizar
registros fotográficos das condições das escolas, envolver a comunidade nas
questões escolares, bem como dar visibilidade ao Projeto; e) Consolidação
(eletrônica)  das  respostas  dos  questionários,  que,  somada  às  informações
obtidas  na  audiência  pública  e  nas  visitações,  permitirá  identificar  as
demandas  a  serem  trabalhadas  no  âmbito  do  Projeto;  f)  Com  base  no
diagnóstico obtido, elaborar as recomendações e as peças de atuação a serem
encaminhadas  aos  gestores  públicos  a  fim  de  que  sejam  tomadas  as
providências necessárias a sanar as irregularidades identificadas; g) Após o
término  do  prazo  estipulado  para  o  cumprimento  das  recomendações,
realizar nova audiência pública para informar a sociedade sobre os trabalhos
desenvolvidos,  bem como sobre as  providências  adotadas  e  não adotadas
pelos gestores.

Principais resultados: 
 Na  primeira  etapa  do  aludido  Projeto,  os  dez  municípios  maranhenses

supracitados foram contemplados.
 No  município  de  Cachoeira  Grande,  o  projeto  Ministério  Público  pela

Educação (MPEDUC) foi implementado no dia 12 de maio de 2015. O ato
foi  formalizado  em  audiência  pública,  na  Colônia  de  Pescadores  do
município. Na audiência, foram discutidas as medidas a serem tomadas para
a execução do projeto. 

 Já no município de Codó o MPEDUC foi implementado no dia 21 de agosto
de 2015 por meio do ato formalizado em audiência pública, no auditório da
UFMA daquele  município.  Na  audiência  foram  discutidas  as  medidas  a
serem tomadas para a execução da iniciativa, bem como as causas do baixo
desempenho  das  escolas  do  município  no  Índice  de  Desenvolvimento  da
Educação Básica (Ideb).

 Foram realizadas 07 (sete) Audiências Públicas de Lançamento do Projeto
(08/04/15  –  Anajatuba;  16/04/15  –  Bacurituba;  12/05/15  –  Araguanã  e
Cachoeira Grande; 10/06/15 – Lago da Pedra; 24/06/15 – Peritoró; 07/08/15
– Codó e 02/09/15 – Pedro do Rosário);

1.3. PROJETO    “TRANSPORTE  ESCOLAR:  UMA  QUESTÃO  DE
DIGNIDADE E JUSTIÇA” 

Objetivo:
 Como  um  dos  desdobramentos  do  Programa

Interinstitucional  “Educação  de  qualidade:  direito  de  todo
maranhense”, o Projeto “Transporte Escolar: uma questão de
dignidade  e  justiça”  foi  desenvolvido  com  o  objetivo  de
assegurar  a  prestação  adequada do  serviço  de  transporte
escolar  para  os  estudantes  da  rede  pública  de  ensino  do
Estado do Maranhão.



Parceiros: 
 A execução do projeto, que teve início em 2014, foi fruto de

uma parceria  entre o  Ministério  Público  Estadual  -  MPE,  o
Ministério Público de Contas – MPC e a Controladoria-Geral
da União - Regional Maranhão.

Descrição do Trabalho: 
 Por meio da parceria entre Ministério Público Estadual - MPE,

o Ministério Público de Contas – MPC e a Controladoria-Geral
da  União  -  Regional  Maranhão,  foram  coletados  dados
concretos sobre a realidade do transporte escolar em cada
município do Estado, sendo fiscalizados os recursos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização  dos  Profissionais  da  Educação  (FUNDEB)  e  do
Programa  Nacional  de  Apoio  ao  Transporte  do  Escolar
(PNATE), a fim de identificar possíveis desvios dos recursos
públicos,  a  devolução ao erário  e  punição  aos  autores  de
atos de improbidade.

Principais resultados: 
 Em 2015, foi realizada a terceira etapa da Operação Pau-de-

Arara,  no  período  de  23  a  27  de  novembro  de  2015,
abrangendo os seguintes municípios: Viana, Timon, Grajaú e
Sítio Novo, que é termo de Montes Altos. A ação contou com
a  participação  de  analistas  ministeriais  em  campo,  em
conjunto  com  os  auditores  da  CGU,  que  realizaram  a
fiscalização in loco.

 Destaca-se, também, que, no município de Viana, também se
realizou  a  fiscalização  na  área  de  merenda  escolar,
aproveitando-se o ensejo da operação do transporte escolar,
em virtude das flagrantes evidências de fraude na prestação
desse serviço.

 As etapas anteriores alcançaram os municípios de Cachoeira
Grande, Lago da Pedra, Miranda do Norte, Presidente Vargas
e  São  João  do  Sóter,  na  primeira  etapa,  além de  Caxias,
Vargem  Grande,  Governador  Edison  Lobão,  Presidente
Juscelino e Anajatuba, que foram alvo da segunda etapa da
fiscalização.

 Cachoeira Grande (Termo da Comarca de Morros).  No
município de Cachoeira Grande, que é termo da Comarca de



Morros,  de titularidade da Promotora de Justiça Érica Ellen
Beckman da Silva, membro do CAOp/Educação, foi  firmado
TAC com o Município, por meio do qual se estabeleceu um
cronograma de aquisição de ônibus escolares. Contudo,
as  duas  licitações  realizadas  com  esse  propósito  foram
consideradas desertas, tendo, como alternativa provisória, a
adaptação dos carros utilizados atualmente com os itens de
segurança mínimos.

 Lago da Pedra.  Também no município de Lago da Pedra,
em que atua a Promotora de Justiça Lays Gabriella Pedrosa
Souza,  foi  firmado  TAC com  intuito  de  realizar  uma
licitação  para  contratação  de  empresas  para  a
efetivação  do  cronograma  de  aquisição  de  ônibus
escolares previsto.

 Durante  a  realização  da  Operação  Pau  de  Arara,  foram
detectadas 28 (vinte e oito) caminhonetes tipo pau de
arara. Após a fiscalização, foi realizada uma licitação, que
também foi considerada deserta. No entanto,  o Município
reduziu em 50% o número de caminhonetes tipo pau
de arara, usadas no transporte de escolares, adquirindo 02
(dois) ônibus escolares, além de se comprometer a adaptar
as  14  (quatorze)  caminhonetes remanescentes  para  o
transporte adequado dos alunos.

 São  João  do  Sóter  (Termo  da  Comarca  de  Caxias).
Atualmente sob a titularidade do Promotor de Justiça Romero
Lucas Rangel  Piccoli,  a  Promotoria  da Educação de Caxias
iniciou as negociações com o Município de São João do Sóter
para  a  assinatura  do  TAC,  mas,  em  virtude  do  não
comparecimento da Prefeita, no dia 09 de março de 2015, foi
solicitado o seu afastamento. No entanto, as tentativas de
negociação não foram deixadas de lado, sendo constatado
que  a  prefeitura  adquiriu,  após  a  fiscalização,  02  (dois)
ônibus escolares, dentre outras ações.

 Miranda do Norte (Termo da Comarca de Itapecuru-
Mirim).  Tendo a Promotora de Justiça Carla Mendes Pereira
Alencar como sua titular, e membro do CAOp da Educação, a
Promotoria  de  Justiça  de  Itapecuru-Mirim  firmou um TAC
com o Prefeito de Miranda do Norte no dia 10 de abril de
2014, com o compromisso de adquirir  08 (oito) veículos,



por  meio  de  convênio  com o  Governo  Federal,  sendo  04
(quatro)  deles até o final  de 2015 e os demais até
março de 2016.  Ficou estabelecido, ainda, que não fosse
mais contratada a empresa Frazão Construções LTDA no ano
de 2016, e assegurar a qualificação adequada dos motoristas
que conduzam os veículos destinados ao transporte escolar.

 Presidente  Vargas  (Termo  de  Vargem  Grande).  O
Promotor de Justiça de Vargem Grande, Benedito de Jesus
Nascimento Neto, ajuizou a Ação Civil Pública nº. 2142-
07.2014.8.10.0139  (2161/2014), com  pedido  de
afastamento do Prefeito em dezembro de 2014, estando
em tramitação  desde  então.  Atualmente,  o  processo  está
concluso para despacho/decisão, desde o dia 21/10/2015.

 Caxias. O relatório oficial da CGU referente ao município
de Caxias  foi  entregue à  Promotoria  no  mês  de Junho de
2015 e, por determinação da Promotora Cristiane Carvalho
de  Melo  Monteiro,  o  relatório  foi  encaminhado  à
Prefeitura  Municipal  de  Caxias,  solicitando
manifestação. No entanto, a Prefeitura solicitou novo prazo
para prestar as informações, o qual se encerra em janeiro de
2016, segundo informações da servidora Juliana, da referida
Promotoria.

 Vargem Grande.  De  titularidade  do  Promotor  de  Justiça
Benedito de Jesus Nascimento Neto, a Promotoria de Vargem
Grande  também  foi  alvo  de  fiscalização  do  transporte
escolar,  sendo  o  relatório  final  da  CGU  encaminhado  à
Promotoria em meados de 2015 e, com base nesse relatório,
a Promotoria  está em negociação com o Prefeito para
que  seja  firmado  um  TAC  visando  à  melhoria  da
qualidade do transporte escolar no município.

 Governador  Edison  Lobão  (Termo  da  Comarca  de
Imperatriz). O relatório do município de Governador Edison
Lobão somente foi entregue pela CGU no mês de dezembro
de  2015,  e  foi  encaminhado  à  Promotora  de  Justiça  de
Educação da Comarca de Imperatriz, que abrange o referido
município.

 Presidente Juscelino (Termo da Comarca de Morros). O
relatório  oficial  da  CGU foi  encaminhado  à  Promotoria  de



Presidente  Juscelino  em novembro  de 2015,  e  está  sob a
análise da Promotora de Justiça da Comarca de Morros, Érica
Ellen Beckman da Silva, membro deste CAOp.

 Anajatuba.  Também participante do Programa MPEDUC, o
município de Anajatuba, cujo Promotor de Justiça titular é o
Dr.  Carlos  Augusto  Soares,  membro  do  CAOp/Educação,
realizou contrato com a empresa Formiga e Sousa LTDA, com
vigência de 24.03.2015 a 31.12.2015. Desse modo,  foram
contratados  15  (quinze)  carros,  incluindo  barco  tipo
canoa,  (utilizado  no  período  de  cheia),  3  (três)  micro-
ônibus  e  7  (sete)  ônibus.  O  município  possui  mais  02
(dois) micro-ônibus, que estão parados, em manutenção.

 Portaria de Inspeção Veicular no Transporte Escolar.
Ressalte-se  que,  ainda  como  desdobramento  do  Projeto
Transporte  Escolar,  o  Ministério  Público  do  Maranhão,  por
meio do CAOp/Educação, provocou o Departamento Estadual
de Trânsito do Maranhão - DETRAN-MA acerca da ausência de
regulamentação  do  transporte  escolar  no  estado.  Assim,
após algumas reuniões entre DETRAN e MPMA, com o apoio
do MPC, chegou-se à minuta de uma Portaria de Inspeção
Veicular  no  Transporte  Escolar,  que  foi  apresentada  pelo
MPMA  e  DETRAN  no  dia  20  de  novembro  de  2015,  no
auditório  Gervásio  Santos  (Plenarinho),  na  Assembleia
Legislativa  do  Maranhão,  para  a  sociedade  civil,  gestores
municipais  e  estaduais;  empresários  de  transporte  e
profissionais da imprensa. 

 A  Portaria  prevê,  entre  outras  medidas  que  o  condutor
deverá ter idade mínima de 21 anos e carteira na categoria
"D", os veículos devem ter até 10 anos de uso; os cintos de
segurança devem contemplar todos os lugares do veículo; o
veículo  deve  ter  faixa  horizontal  na  cor  amarela,  com  o
dístico  "Escolar"  em  cor  preta.  Determina,  ainda,  que  a
inspeção do transporte escolar será feita semestralmente e
se  dará  em  relação  aos  veículos  e  condutores  e  que  os
resultados  serão  disponibilizados  em  tempo  real  para
consulta pública e o cronograma das inspeções obedecerá
uma  ordem,  de  acordo  com  o  número  final  da  placa  do
veículo.

2. PROGRAMA INSTITUCIONAL EXECUTADO PELO CAOP/SAÚDE:



2.1 DIREITO À SAÚDE: PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À 
CORRUPÇÃO

Objetivo: 
 Atuar promovendo interlocução com os Conselhos de

Saúde,  Comissões Intergestores  Bipartite  e  Tripartite,
segmentos  em  organizações  das  sociedades  civis  e
gestores  de  Saúde  no  âmbito  Municipal,  Estadual  e
Federal  de  forma  a  desenvolver  e  implementar  as
políticas de saúde (ações de serviços de saúde), seja
judicialmente ou extrajudicialmente.

Parceiros: 
 Procuradoria-Geral  de  Justiça,  Promotorias  de  Justiça  com

atribuições  na  Defesa  do  Direito  à  Saúde,  Centro  de  Apoio
Operacional da Saúde, segmentos sociais com atuação na defesa da
saúde,  incluindo  os  Conselhos  Estadual  e  Municipais  de  Saúde,
gestores  em saúde  pública,  Vigilância  Sanitária  e  Epidemiológica,
Conselho Regional de Medicina do Maranhão (CRM-MA), Conselho
Regional  de  Enfermagem (COREN-MA)  e  Conselho  Regional  de
Odontologia (CRO-MA), UNASUS/UFMA, ESMP, MS, DATASUS.

Descrição do Trabalho: 
 Realização de Encontros Regionais de Saúde envolvendo membros e

servidores do Ministério Público, segmentos sociais com atuação na
defesa da saúde,  incluindo os Conselhos Estadual e Municipais de
Saúde,  gestores  em  saúde  pública,  Vigilância  Sanitária  e
Epidemiológica,  Conselho  Regional  de  Medicina  do  Maranhão
(CRM-MA),  Conselho  Regional  de  Enfermagem  (COREN-MA)  e
Conselho  Regional  de  Odontologia  (CRO-MA)  e  a  fiscalização  a
prestação dos serviços delineados no Anexo I da Resolução CIB/MA
nº  47/2011  e  propor  a  pactuação  de  Termos  de  Ajuste  Sanitário
(TAS),  Termos  de  Ajustamento  de  Conduta  (TACs),  Audiências
Públicas, Recomendações e Proposição de Ações Cautelares e Ações
Civis Públicas (ACPs) para resolução dos problemas. 

Principais resultados: 
  Entre 2012 e 2015:
 03  (três)  Encontros  Regionais  de  Saúde  (Imperatriz  e  Caxias)

realizados, reunindo mais de 700 pessoas, de 55 municípios, sendo:
35 Promotores de Justiça; 80 Gestores de Saúde; 585 Conselheiros
Municipais de Saúde; 

 01  (uma)  Oficina  sobre  Sistemas  de  Informação  do  SUS,  em
Imperatriz/MA,  reunindo  8  (oito)  Promotores  de  Justiça,  8  (oito)
servidores e 42 (quarenta e dois) Conselheiros de Saúde; 

 Inspeções em Hospital de Alta Complexidade e recomendação para
solução de problemas identificados; 



 Inspeção  do  Hospital  Nina  Rodrigues  realizada  como
ação  integrante  do  projeto  de  Inspeção  Nacional  de
Manicômios  Judiciários,  Hospitais  de  Custódia,  Alas
Psiquiátricas  e  similares,  pelo  Conselho  Regional  de
Psicologia do Maranhão (CRP/22ª Região), em parceria
com o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) e o
Ministério Público do Estado do Maranhão;

 Reunião do Comitê Municipal de Mobilização contra os
casos de Degue, Febre Chikungunya e Febre Zika no
Maranhão, na Vigilância Municipal de Saúde;

 Reunião Institucional realizada conjuntamente entre o
CAOp/Saúde,  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  a
Secretaria de Assuntos Institucionais, a Secretaria de
Estado da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de
São  Luís.  Na  Reunião  foram discutidos  os  seguintes
assuntos:  Política  Institucional  entre  a  PGJ,  SES  e
SEMUS;  Instrumentos Operacionais  (PPI,  PAS, PPS,
COAP e  TAS);  Terceiro  Setor  (OSs,  OSCIPs,
Cooperativa e Fundações); Parceria Público Privada
(PPP);  Concurso  Público;  Central  de  Regulação  de
Leitos (Unificação); Hospital de Servidores do Estado
(HSLZ); Hospital do Câncer (CACON) e outros.

 Reunião Institucional realizada conjuntamente entre o
CAOp/Saúde,  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  a
Secretaria de Assuntos Institucionais e as Promotorias
de  Justiça  com  atribuição  na  Defesa  da  Saúde  da
Macrorregião  de  Imperatriz/MA,  no  gabinete  do
Procurador-Geral de Justiça em São Luís/MA. A Reunião
teve  como  objetivo  discutir  a  situação  referente  à
saúde pública da região da Comarca do Município de
Imperatriz/MA  e  traçar  estratégias  e  diretrizes  de
atuação institucional  no âmbito  do Ministério  Público
do Maranhão.

 Reunião Institucional realizada conjuntamente entre o
CAOp/Saúde e as Promotorias de Justiça de Defesa da
Saúde  da  Macrorregião  de  Caxias/MA,  no  Fórum  da
Comarca de Caxias/MA. A Reunião de trabalho tratou
da  Recomendação  Conjunta  nº  01/2015  –  PGJ/CAOp-
Saúde,  dos  Instrumentos  operacionais  para
implementação e efetivação das ações e serviços de
saúde (COAP, TAS, TAC, Ações Cautelares, Ações Civis
Públicas,  Ação  de  Interdição,  PGASS,  PPI,  PAS,
RENASES),  da  Resolução  nº  27/2015  do  Colégio  de



Procuradores de Justiça do Maranhão e do Programa de
Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica
(PMAQ-AB).

 Reunião Institucional realizada conjuntamente entre o
CAOp/Saúde e as Promotorias de Justiça de Defesa da
Saúde  da  Macrorregião  de  Santa  Inês/MA,  na
Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Inês/MA.

 Reunião  de  Trabalho  com  todos  os  Promotores  de
Justiça  com  atribuição  na  Defesa  da  Saúde  do
Ministério  Público  do  Maranhão,  na  Associação  do
Ministério  Público  do  Estado  do  Maranhão  (AMPEM).
Na  Reunião  foram  discutidos:  a)  Instrumentos  de
Planejamento  e  Gestão  do  SUS  (Plano  Diretor  de
Regionalização e Programação Pactuada e Integrada) e
a realidade dos Municípios e do Estado do Maranhão;
b)  o  Sistema  Único  de  Saúde,  a  Regulação  da
Assistência  e  Regulação da Saúde e a realidade dos
Municípios e do Estado do Maranhão (Central Nacional
de  Regulação  de  Alta  Complexidade,  Complexos
Reguladores, CRONP e Controle Integrado de Leitos de
gestão do Estado do Maranhão); e, c) Tratamento Fora
do Domicílio                     e Manual Estadual de
Tratamento  Fora  do  Domicílio  do  Maranhão
Interestadual e Intermunicipal.

 Recomendação Conjunta nº 01/2015 – PGJ/CAOp-
Saúde que recomenda aos Promotores de Justiça com
atribuição na área da saúde nos municípios  que são
Macrorregiões de Saúde, Regiões de Saúde e Portas de
Entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) que: exijam
dos gestores que disponibilizem em seus Municípios os
perfis mínimos de cada uma das Regiões de Saúde do
Estado do Maranhão as ações e serviços de saúde que
devem ser  disponibilizados  aos  usuários  do  Sistema
Único de Saúde (SUS), intermediando a celebração dos
Contratos  Organizativos  de  Ações  Públicas  de  Saúde
(COAPS) e Termos de Ajustamento Sanitários (TAS); e,
b)  promovam de imediato  sua adequada divulgação,
afixando-a em local de acesso ao público e levando-a
ao conhecimento  de  todas  as  Autoridades  de  Saúde
Pública do Estado do Maranhão.

 Termo de Ajustamento  de Conduta firmado entre  a  Promotoria  de
Caxias e a Prefeitura Municipal para reforma de 28 postos de saúde;



 Envio de minuta de Recomendação aos Promotores de Justiça com
atuação na matéria,  solicitando a elaboração de Portaria Municipal
para implantação da REMUNE;

 Criação de mais uma Promotoria Especializada de Defesa do Direito
à Saúde em São Luís, capital do Estado.

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EXECUTADO PELO CAOP/CONTROLE 
EXETRNO DA ATIVIDADE POLICIAL:

3.1 C  ONTROLE  E  FISCALIZAÇÃO  DOS  SISTEMAS  DE  SEGURANÇA
PÚBLICA E PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Objetivo: 
 Exigir o cumprimento do direito à Segurança Pública e

o  cumprimento  da  Lei  de  Execução  Penal  (LEP)  e
garantia dos direitos humanos com a humanização dos
presídios.

Parceiros: 
 Procuradoria-Geral  de  Justiça,  Promotorias  de  Justiça  com

atribuições na área Criminal, Centro de Apoio Operacional Criminal,
membros e servidores do MP/MA, organizações da sociedade civil,
órgãos  colegiados  de  controle  social  (conselhos  municipais  de
Segurança  Pública.),  instituições  públicas,  universidades,  alunos,
professores, igrejas, clubes de serviço, gestores escolares e de saúde,
policiais militares e civis, secretarias Estaduais, Prefeituras, Câmaras
Municipais,  Secretarias  Municipais,  Conselhos  de  classe,  dentre
outros.

Descrição do Trabalho: 
 Realização  de  02  (duas)  grandes  linhas  de  trabalho,  que  serão  os

momentos ideais de execução da lógica da negociação. A primeira
linha  de  ação  será  a  realização  de  ENCONTROS  REGIONAIS
SOBRE O SISTEMA DE SEGURANÇA, num fórum de discussão
sobre o Sistema de Segurança Pública do Estado, modelo, estrutura,
concepção,  ações  a  serem  adotadas  pelo  Ministério  Público  e  a
segunda linha de ação será FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA, com
adoção de medidas judiciais, TACS, fiscalização das estruturas físicas
e de pessoal, acompanhamento das ações interpostas, dentre outras
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

Principais resultados: 
Entre 2012 e 2014:
 Mutirão Carcerário;
 Projeto de revisão de processos de presos em Imperatriz;
 Diagnóstico de estabelecimentos penais de São Luís;
 Inspeção  do  Ministério  Público  na  penitenciária  feminina  de  São

Luís; 



 Inspeção do Ministério Público na CCPJ do Anil;
 Inspeção  do  Ministério  Público  no  Complexo  Penitenciário  de

Pedrinhas;
 Investigação de denúncias de violência sexual dentro dos presídios;
 Reunião entre os governos Estadual e Federal para a resolução da

crise  no  sistema  penitenciário  com  a  participação  do  Ministério
Público;

 Termo de Compromisso assinado por representantes do CNJ, TJMA,
MPE  e  DPE  com  propostas  entregues  ao  Governo  do  Estado  do
Maranhão para a melhoria dos presídios e das unidades de internação
do Estado;

 Interposição de Ações Civis Públicas para a interdição de Delegacias
de Polícia Civil na capital e no interior do Estado; 

 Reunião para discussão da situação dos estabelecimentos prisionais:
PGJ e SEJAP;

 Mapeamento  de  todas  as  Ações  Civis  Públicas  interpostas  pelo
MPMA na área da Segurança Pública.

Em 2015:
 Remessa de ofícios circulares a todos os  Promotores de Justiça do

MP/MA, com atribuição do Controle Externo da Atividade Policial,
cujas  dissertações  versavam,  dentre  outras,  acerca  das  diretrizes
normativas que obrigam a realização das inspeções nas Repartições
Policiais  Civis  e  Militares  existentes  no  interior  do  Estado  do
Maranhão,  explicitando  suas  periodicidades,  a  importância  delas
tanto  para  a  prevenção  e  repressão  da  violência  no  Estado  do
Maranhão quanto  para  o  cumprimento  da  Meta  2 da  ENASP, por
meio  do  levantamento,  no  acervo  cartorário  das  Delegacias  de
Polícia,  dos Inquéritos Policiais  inconclusos que foram instaurados
para investigação dos crimes de homicídios (tentados e consumados),
etc..

 O CAOp-CEAP, por meio de seu Coordenador, visando conscientizar
as  autoridades  dos  Poderes  Legislativo  (Federal,  Estadual  e
Municipal), Executivo e Judiciário do Estado do Maranhão acerca do
crescente  crescimento  da  violência  existente  nos  municípios  que
compõem a Grande São Luís (São Luís, Paço do Lumiar, São José de
Ribamar e Raposa), encaminhou-lhes reiterados ofícios informando-
lhes acerca das estatísticas afetas à criminalidade (número dos crimes
violentos letais intencionais (CVLI) e número de assaltos praticados
em coletivos) existente em tais entes federativos.

 Divulgação de estatísticas referentes à ocorrência, nos municípios que
compõem a Grande São Luís (Raposa, São José de Ribamar, Paço do
Lumiar  e  São  Luís),  dos  Crimes  Violentos  Letais  Intencionais
(CVLI), utilizando metodologia sugerida pela SENASP para aferição
dos delitos intencionais com resultado em morte. Além disso, outras
publicações,  resultantes  de  comparativos  existentes  dos  dados  de
homicídios oriundos da SSP/MA (e outras fontes) e aquelas referentes
a  assaltos  ocorridos  em  coletivos,  foram  realizadas  no  sítio  da
Instituição.



 Identificação de 254 Inquéritos Policiais pendentes de conclusão relativos ao ano de
2010, e solicitação de providências, na Delegacia de Defesa da Mulher;

 Identificação de 73 Inquéritos Policias pendentes de conclusão relativos ao ano de
2010, e solicitação de providências, na Delegacia de Acidente de Trânsito;

 Conclusão  do  Diagnostico  da  Violência  CAO-CEAP,  com  as  seguintes
informações:  Efetivo  da  Polícia  Civil  no  Estado  do  Maranhão  (especificando
capital e interior); Déficit da Polícia Civil no Estado do Maranhão (especificando
capital e interior); Efetivo da Polícia Militar no Estado do Maranhão (especificando
a  Grande  Ilha  e  interior  do  estado);  Déficit  da  Polícia  Militar  no  Estado  do
Maranhão (especificando a Grande Ilha e interior do estado); Nº de Municípios sem
Delegados  e  sem  Delegacias;  Nº  de  Municípios  sem  policiamento  militar;
Estatística de Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI; Estatística de Assaltos
a Coletivos; Identificação dos bairros mais perigosos do Município de São Luís
(2013, 2014 e 2015).

 Execução  do  Plano  de  Georreferenciamento  dos  bairros  e  aglomerados  do
Município de São Luís (CAOP-CEAP e IMESC), identificando as ocorrências, os
horários e a faixa etária;

 Alimentação do Cadastro de Mortes Decorrentes de Intervenção Policial (site do
CNMP);

 Identificação  das  repartições  de  Polícia  Militar  de  nível  igual  ou  superior  a
Batalhão nas unidades de Polícia Militar do Maranhão (CNMP);

 Envio de Ofício Circular encaminhando a cópia da Resolução nº 129, do CNMP, a
todos os Promotores de Justiça de entrância inicial e média;

 Envio de Ofício Circular aos Promotores da Justiça de entrância inicial e média.
Solicitação feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para o
cumprimento da Resolução nº 134 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (que
dispõe sobre o prazo para destruição ou doação de armas de fogo);

 Criação  da  pasta  de  identificação  individual  dos  Promotores  de  Justiça  com
atribuições ao Controle Externo da Atividade Policial.

 Fórum de Debate e Segurança Pública realizado no Município de Cururupu/MA;

 Participação em Audiência Pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão;

 Participação no 6º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público realizado
em Brasília;

 Reunião no IMESC sobre o georreferenciamento;

 Participação no II Encontro de Coordenadores de CAOP's Criminais realizado em
Minas Gerais;

 Discussão do Plano de Redução da Violência Letal - TRE/MA;

 Reunião de Criação da Câmara Técnica – TJ/MA;

 Participação no evento de Lançamento da Meta III da ENASP – Brasília/DF;

 Participação  no  Congresso  de  Diálogo  Insurgente  Sobre  Linchamento  –
SEDIHPOP/MA

 Envio de dados estatísticos e informativos sobre o contingente das Polícias Civil e
Militar à Sra. Procuradora-Geral de Justiça;

 Atualização do Site da PGJ com dados estatísticos de CVLI's e assaltos a coletivos;

 Envio  de  dados  estatísticos  de  CVLI's  e  Assaltos  a  Coletivos  às  autoridades
maranhenses nas esferas municipal, estadual e federal.

4. O MINISTÉRIO PÚBLICO NA VIA DA SEGURANÇA. 
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO: PRESERVANDO VIDAS

Objetivos: 



 Estimular os membros do Ministério Público do Estado do Maranhão
a deflagrarem o processo de municipalização do trânsito do Estado do
Maranhão;

 Reduzir  os  grandes  números  de  acidentes  automobilísticos  nos
municípios maranhenses, bem como diminuir os enormes índices de
letalidade e/ou lesões corporais irreversíveis;

 Fiscalizar o cumprimento das leis de trânsito, em especial quanto ao
veículo automotor  de duas  rodas  (motocicletas),  tanto estimulando
sua regularização, quanto no uso de acessórios obrigatórios, tal como
capacetes, por seus ocupantes.

Responsável: 

 Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão

Parceiros: 
 Procuradoria-Geral de Justiça, Promotores de Justiça com atuação na

defesa  da  cidadania  e/ou  dos  direitos  humanos  do  Estado  do
Maranhão;  DETRAN-MA,  Polícias  Militar  e  Civil;  Polícia
Rodoviária  Federal  Secretaria  de  Saúde  do  Estado;  Prefeituras
Municipais.

Descrição do Trabalho: 
 Municipalização do trânsito nos 217 municípios maranhenses;
 Incrementar  a  fiscalização  da  aplicação  do  Código  de  Trânsito

Brasileiro;
 Incentivar os municípios a promoverem campanhas educativas sobre o

trânsito. 
 Realização  de  uma  campanha  de  mobilização  com  elaboração  de

material  de  divulgação  (banners,  cartazes,  folders,  CD  com  peças
jurídicas - modelos de TACs, Recomendações e ACPs; Manuais sobre
Municipalização  do  Trânsito;  Exemplo  de  Boas  Práticas  da  atuação
ministerial; Fluxograma etc.

 Informação no site do MPMA.

Principais resultados:
 Operação  na  BR  316  com  ações  educativas  e  de  fiscalização  no

trânsito  Promotoria  de  Santa  Luzia  do  Paruá.  Além do Ministério
Público  do  Maranhão  (MPMA),  também  participaram  o  Detran,
Prefeitura  de  Santa  Luzia  do  Paruá,  Polícia  Rodoviária  Federal
(PRF), Polícia Rodoviária Estadual,  Polícia Civil  e Militar.  A blitz
resultou em 17 autos de infração e 16 veículos apreendidos. Também
foram lavrados 13 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO's),
contra condutores sem habilitação. 

 A mesma  operação  foi  realizada  em  Nova  Olinda,  que  é  termo
judiciário  da  Comarca  de  Santa  Luzia  do  Paruá.  Como resultado,
foram lavrados 17 autos de infração e apreendidas 14 motocicletas.

 O MPMA firmou Termos de Ajustamento de Conduta (TACs),  em
dezembro  de  2014,  com os  Municípios  de  Santa  Luzia  do  Paruá,
Presidente  Médici  e  Nova  Olinda  do  Maranhão,  visando  à



municipalização do trânsito, conforme determina o Código Brasileiro
de Trânsito.

 Em 2015, também foram assinados TACs com os municípios de Paço
do Lumiar, Cândido Mendes, Godofredo Viana

 Realizadas Audiências Públicas em  Santa Luzia do Paruá, Presidente
Médici e  Olinda  Nova  do  Maranhão,  Pinheiro,  Imperatriz,  São  Luís
Gonzaga, Monção, Igarapé do Meio

 Emissão de Recomendação aos Chefes dos Executivos Municipais de
Governador  Nunes  Freire,  Vicente  de  Férrer,  Bacuri,  Mirinzal,
Carolina,  Turiaçú,  Arame,  Montes  Altos,  Sítio  Novo,  Ribamar
Fiquene, Barra do Corda requerendo a elaboração e o envio, em 10
dias,  de projeto  de lei  de  criação do órgão de trânsito  e  da Junta
Administrativa  de  Recursos  de  Infrações  (Jari)  à  Câmara  de
Vereadores do município, pela Promotora de Justiça da Comarca.

 Realização de 03 (três) reuniões  com promotores  de justiça de 47
comarcas para debater as ações do projeto institucional "MP na via da
segurança – municipalização do trânsito em defesa da vida", em São
Luís.

 Realização da  Operação Encarrilha,  pela  Promotoria  de  Justiça  de
Carolina com o apoio de organizações da sociedade civil e órgãos do
Poder  Público,  incluindo  as  polícias  Civil  e  Militar.  A Operação
Encarrilha é uma proposta de educação e conscientização no trânsito,
visando  instruir  o  condutor  quanto  à  necessidade  de  ter  os
equipamentos  e  a  documentação  obrigatória  para  a  condução,
emplacamento de veículos e, principalmente, respeito no tráfego. Na
última ação realizada em outubro/14, com a Polícia Militar,  foram
registradas 14 ocorrências de motoristas dirigindo sem documento de
habilitação.

 
5. PROGRAMA MEMÓRIA INSTITUCIONAL (PMMP)

Objetivo: 

 Resgatar,  guardar,  preservar  e  divulgar,  por  meio  de  ações  e
publicações,  a  trajetória  do  Ministério  Público  do  Estado  do
Maranhão.

Parceiros: 

 Procuradoria-Geral  de  Justiça,  Comissão  Gestora  do  Programa
Memória  Institucional  do  Ministério  Público  do  Maranhão,
Coordenadoria de Documentação e Biblioteca, CAOP’s da Infância e
Juventude e Educação, Escolas Públicas Estaduais e Municipais.

Descrição do Trabalho: 
 O Programa Memória Institucional do Ministério Público do Estado do

Maranhão foi criado pela Resolução Nº 04/2004, aprovada pelo Colégio
de Procuradores de Justiça, transformando o então Projeto Memória em
programa, com atuação permanente nas seguintes linhas de atuação: I –
o  Memorial  do  Ministério  Público  Estadual;  II  –  o  Concurso  Celso



Magalhães de Monografia; III – o Plano Editorial Promotor Público
Filipe Franco de Sá; IV – a Política de Conservação e Preservação da
Documentação;

 Desde a sua reinauguração, em 09 de agosto de 2013, o Memorial do
MPMA  está  funcionando  no  andar  térreo  do  prédio  onde  está
instalada  a  2ª  Promotoria  de  Justiça  Especializada  na  Defesa  do
Consumidor  da  Capital,  na  Rua  Nilton  Prado,  nº  53  –  Centro
Histórico  de  São Luís.  Fica  aberto  no  horário  comercial  e  recebe
visitantes  (pesquisadores,  estudantes,  turistas  entre  outros)  para
conhecer a trajetória histórica do MPMA desde sua fundação até os
dias  atuais,  por  meio  de  exposição  de  acervo  composto  por
publicações,  fotografias,  vídeos,  mobiliário  e  demais  objetos  que
retratam o Parquet. 

 O programa desenvolvido pelo MPMA também trabalha na guarda,
preservação e apresentação do acervo histórico do Memorial. 

Principais resultados:
 Durante  o  exercício  de  2015,  a  Comissão  Gestora  do  Programa

Memória  Institucional,  coordenada  pelo  Procurador  de  Justiça
Teodoro  Peres  Neto, com  o  apoio  da  Administração  Superior  do
MPMA,  da  Diretoria  Geral/PGJ,  da  Secretaria  para  Assuntos
Institucionais  e  o  auxílio  da  Coordenadoria  de  Documentação  e
Biblioteca na secretaria do desenvolvimento das atividades e relatoria
das reuniões da Comissão Gestora, efetuou várias ações relacionadas à
guarda, preservação, apresentação e divulgação do acervo histórico do
Memorial  e  continuidade  das  pesquisas  históricas  relacionadas  ao
Parquet maranhense;

 Iniciativa  e  implementação  do  Projeto  “A Criança  no  Memorial  do
MPMA”,  que viabilizou a visitação de alunos de escolas públicas de
ensino fundamental e médio ao Memorial do MPMA, onde se encontram
documentos, galerias, símbolos e demais objetos que evocam a história
do  Parquet  Maranhense,  estimulando  o  desenvolvimento  cultural,  a
promoção da cidadania e a participação social,  por meio de palestras
ministradas por Membros e servidores do MPMA, além do fornecimento
de transporte, lanches e brindes. Visitaram o Memorial do MPMA, os
alunos  das  escolas:  Escola  Raio  de  Sol  (28  alunos);  Colégio  Liceu
Maranhense  (28  alunos);  Escola  José  Giorcelli  Costa  (28  alunos);
Unidade  Integrada  Estado  de  Alagoas  (26  alunos);  Unidade  Estadual
Estado de São Paulo (14 alunos); Centro de Ensino Bernardo Coelho de
Almeida  (30  alunos);  Escola  Complexo  Educacional  Teresinha  Alves
Rocha  (município  de  Nova  Olinda/MA),  visitação  espontânea  de  18
alunos.

 A estatística anual do Memorial contabilizou o total de 479 visitantes,
incluindo autoridades, comunidade local e de outros Estados.

 Em  março,  houve  a  nomeação  da  Analista  Ministerial-Bibliotecária
Susane  Maria  Pinto  Viégas  pela  Procuradora-Geral  de  Justiça,  Dra.
Regina  Lúcia  de  Almeida  Rocha,  como  responsável  pela  equipe  do
Memorial junto ao Programa Memória Institucional;

 Avaliação  e  Reforma  do  prédio-sede  do  Memorial  do  MPMA,  pela
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, nos meses de abril e



maio de 2015;
 Participação do Promotor de Justiça e Membro da Comissão Gestora,

Dr.  Cláudio  Luiz  Frazão  Ribeiro  e  da  servidora  Giovana  Canavieira
Furtado, no “I Seminário de Informação e Documentação Jurídicas do
Maranhão”, realizado pela Universidade Federal do Maranhão, nos dias
22 a 26 de junho. O promotor foi um dos palestrantes da mesa redonda
"Gestão Documental em Arquivos e Centros de Memória Judiciais"  e,
em sua apresentação, falou sobre o trabalho de pesquisa e transcrição
dos  documentos  da  instituição,  a  pesquisa  realizada  para  resgatar  a
história  do  órgão  e  a  política  de  conservação  e  preservação  da
documentação do MPMA;

 Em  julho,  houve  a  disponibilização  da  página  virtual  do  Programa
Memória Institucional  do MPMA (http://www.mpma.mp.br/memorial/)
pela Comissão Gestora, com atualizações de itens, conteúdo e arquivos
em parceria  com a  Coordenadoria  de  Modernização  e  Tecnologia  da
Informação/PGJ e colaboração da estagiária do Memorial Thais Mendes
Pinheiro;

 Visita técnica do Coordenador do programa, Dr. Teodoro Peres Neto, da
Analista  Ministerial-Bibliotecária  Susane  Maria  Pinto  Viégas  e  das
monitoras  Alda  Iris  Arruda  de  Araújo  e  Elizabeth  Silva  Bezerra  ao
Arquivo  Público  do  Estado  do  Maranhão  para  conhecer  as  fontes
documentais originais, que serviram de base para a transcrição histórica
das publicações do Programa Memória;

 Em agosto,  registram-se  as  visitas  do  Sr.  Wilson  Paulo  Fialho  Félix
Júnior, da Srª. Maria Alice Araújo Correia Lima Rocha, da Srª Maria das
Graças Correia Lima e da Srª Mayalu Moreira Félix ao Memorial do
MPMA,  parentes  (filho,  sobrinha-neta,  sobrinha  e  neta)  de  Aurora
Correia  Lima,  primeira  mulher  no  Maranhão  a  assumir  o  cargo  de
Promotor  Público  na  condição  de  concursada.  Cabe  informar  que  a
referida Promotora está incluída na Galeria de Mulheres Pioneiras do
Ministério Público do Estado do Maranhão;

 Participação das monitoras do Memorial do MPMA, na 9ª Primavera dos
Museus nos dias 21 a 27 de setembro. A Primavera dos Museus acontece
anualmente no início da estação homônima, quando museus brasileiros,
convidados pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) desenvolvem
uma programação especial, chamando a comunidade a refletir, discutir e
trocar  experiências.  O  tema  deste  ano  foi  “Museus  e  Memórias
Indígenas” e  o  Memorial  participou  com  as  visitas  guiadas  pelas
monitoras na sua própria sede;

 Em outubro, registrou-se a visita do Secretário de Estado da Cultura, Sr.
Felipe Costa Camarão, a convite da Promotora de Justiça de Defesa do
Consumidor,  Dra.  Lítia  Teresa  Costa  Cavalcanti,  para  conhecer  o
Memorial  do  MPMA,  com  a  finalidade  de  incluir  esse  espaço
museológico  na  Lista  de  Museus  do  Estado  do  Maranhão  e  também
inseri-lo como espaço de lançamento de livros de autores maranhenses;

 Participação  da  Historiadora-Assessora  do  Programa  Memória,
Kelcilene  Rose  Silva,  no  “VI  Encontro  Nacional  de  Memoriais”,
realizado na Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo
(ES),  nos  dias  15  e  16  de  outubro.  Este  evento  foi  destinado  para
membros e servidores do MP que atuam nos Memoriais e Arquivos ou
que  tenham  interesse  nos  temas  relacionados  à  memória  e  história
ministerial;

http://www.mpma.mp.br/memorial/


 Continuação  das  pesquisas  históricas  e  transcrições  referentes  aos
volumes da série "Correspondência Ativa dos Promotores Públicos", no
período de 1872-1892, numeração de documentos e elaboração de Índice
Onomástico,  pela  historiadora-assessora  e  estagiários  do  Programa
Memória junto ao Arquivo Público do Estado do Maranhão;

 Inserção  do  Memorial  do  MPMA no  Cadastro  Nacional  de  Museus
(CNM) desenvolvido pelo IBRAM;

 Nos  autos  do  PA  11996AD/2015,  foi  registrada  a  designação  do
Procurador de Justiça Teodoro Peres Neto pelo Conselho Nacional do
Ministério Público para integrar por seis meses o Grupo de Trabalho da
Comissão  Temporária  de  Memória  Institucional  (conforme  Portaria
CNMP-PRESI nº 140/2015), com a finalidade de buscar medidas para
promover o estímulo à preservação da memória institucional;

 Participação do coordenador da comissão gestora, Procurador Teodoro
Peres  Neto,  na  1ª  Reunião  do  Grupo  de  Trabalho  da  Comissão
Temporária  de  Memória  Institucional  do  CNMP,  realizada  em 20 de
novembro,  na  cidade  de  Brasília/DF,  na  qual  apresentou  minuta  de
propostas para integrar a resolução de instituição do Programa Nacional
de Memória do MP, além de relatar experiências positivas do Memorial
do MPMA;

 Produção anual de artigos sobre as ações e atividades desenvolvidas no
âmbito do Programa  Memória Institucional do MPMA, de autoria do
escritor e  Procurador de Justiça Teodoro Peres Neto, Coordenador da
Comissão Gestora.

CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

Foram  iniciadas  quatros  campanhas institucionais  com  a  participação  da
Coordenadoria de Comunicação: Maria da Penha em Ação,
Trânsito Seguro e Quem escolhe o seu caminho? Você ou as
drogas?

     a) Maria da Penha em Ação: Idealizada pelas 15ª e 16ª
Promotorias  Especializadas  na  Defesa  da  Mulher  de  São
Luís, a campanha tem como objetivo conscientizar sobre a
prevenção  da  violência  doméstica,  com  foco  nas
instituições de ensino, e contribuir para a erradicação deste
tipo de violência. Para a campanha foram desenvolvidas as
seguintes peças:  identidade visual,  cartaz,  folder,  cartilha,
banner impresso, banner eletrônico, camisa e vídeo. 

   



b)  Trânsito  Seguro: A
campanha foi feita por meio
de  mobilização  nas
emissoras  de  rádio  e  TV,
blitzen  educativas  e
distribuição  de  material
publicitário:  cartazes,
folders e adesivos. Também
foi  promovido  um  passeio
ciclístico  no  município  de
Imperatriz.  Entre os órgãos
e  instituições  parceiras  do
projeto  estão  a  Polícia
Rodoviária Federal,  Polícia
Militar,  Secretarias

Municipais de Trânsito e de Educação.

    c) Campanha “Quem escolhe seu caminho? Você ou as drogas?  – Esta é uma
campanha idealizada pela 11ª Promotoria Especializada de Substituição Plena, com o
objetivo  de  prevenir  e  combater  as  drogas,  visando despertar  uma reflexão sobre  a
problemática e suas implicações na vida familiar e social. Outra finalidade é contribuir
para a diminuição da criminalidade, consistindo em palestras e
concursos de desenhos e poesias em escolas públicas municipais
e estaduais de São Luís.

 

d) Campanha “AÇÃO ESTADUAL DE COMBATE
À  CORRUPÇÃO  –  Compromisso  com  a
cidadania”. Para  reafirmar  o  compromisso  de
combater  a  corrupção  no  Maranhão,  o  Ministério
Público  e  o  Tribunal  de  Justiça  deflagraram  a
campanha com o objetivo de reforçar as atuações dos
dois  órgãos,  denunciando  e  julgando  ações  em
combate ao desvio de verbas públicas e à prática de
atos  de  corrupção  e  de  improbidade  administrativa.  São  pautadas  nas
comarcas  e  varas  da  Justiça  estadual,  audiências  de  processos  de
improbidade administrativa; ajuizadas pelo MP, Ações Civis Públicas por ato
de improbidade administrativa; emissão de Recomendações e oferecimento



de Denúncias por práticas  criminosas,  além de palestras  em
comunidades.

e) A  Campanha  "Educação  Inclusiva:  direito  de  todos",

idealizada pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de

São Luís em parceria com as Promotorias de Justiça de Defesa da

Pessoa com Deficiência da capital foi lançada no auditório da PGJ-

MA  em  setembro  de  2015.  Tem  como  objetivo  promover  a

convivência com as diferenças, fomentando a educação inclusiva

nas redes municipais, estadual e privada em todo o Maranhão. O

Estado do Maranhão tem, atualmente, 1,643 milhão de pessoas

com deficiência,  das quais apenas 3% são atendidas por algum

tipo de política pública. Na educação inclusiva, estão apenas 2%

desse total.

PROJETOS PREMIADOS EM 2013, 2014 E 2015 PELO CNMP

O Banco Nacional de Projetos é uma ferramenta desenvolvida pelo Conselho
Nacional  do  Ministério  Público  (CNMP)  responsável  por  coletar  e  disseminar  os
projetos  bem-sucedidos  no  âmbito  do  Ministério  Público  brasileiro.  A ferramenta
possibilita que cada unidade do Ministério Público, ao inscrever seus projetos, possa dar
ampla publicidade às suas atividades de sucesso, as quais podem ser replicadas em todo
o território nacional, havendo interesse. Além disso, o Banco Nacional de Projetos é
importante  fonte  de  memória  de  um trabalho  amplo  e  eficaz  realizado  pelos  MPs,
estando disponível a todos no link http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br.

Desde a primeira edição, o Ministério Público do Maranhão tem
projetos  premiados  pelo  CNMP.  Em  2013,  o  Projeto  "Promotoria  de
Justiça Itinerante – Garantindo Acesso aos Cidadãos e  Cidadãs Maranhenses",
desenvolvido pelo titular da Promotoria de Justiça Comunitária Itinerante, Vicente
de  Paulo  Silva  Martins,  obteve  o  3º  lugar  na  categoria  Unidade  e  Eficiência  da
Atuação Institucional e Operacional. 

Em  2014,  o  projeto  "Judicialização da Saúde:  o  Ministério
Público  na  reconstrução  das  políticas  públicas",  idealizado  e
coordenado  pelo  titular  da  4ª  Promotoria  de  Justiça  da  Fazenda
Pública de São Luís, Nacor Paulo Pereira dos Santos foi contemplado
com  o 2º  lugar na  categoria  Comunicação e Relacionamento.  Nesse
mesmo  ano,  o  projeto  "Conte  até  10  –  Esporte  nas  escolas",
efetivado pelo promotor de justiça Marco Antonio Santos Amorim, da
Comarca de Santa Inês, ficou em 5º lugar, na categoria Indução de

http://bancodeprojetos.cnmp.mp.br/


Políticas Públicas. Ao todo, foram analisados 655 projetos de todo o
Brasil e quarenta foram premiados.

No ano de 2015,  o  "Projeto  Ghandi:  acolher para  transformar",  de
autoria do promotor de justiça Marco Antônio Santos Amorim, da Promotoria de Justiça
da Infância e Juventude de Santa Inês, obteve o 2º lugar na categoria Diminuição da
Criminalidade  do  Prêmio  CNMP.  Outros  dois  projetos  foram classificados  entre  os
cinco finalistas.  "Trânsito  Seguro,  Direito  de  Todos", desenvolvido pelo  promotor
Alessandro  Brandão  Marques,  titular  da  6ª  Promotoria  de  Justiça  Criminal  de
Imperatriz;  e  o  projeto  "Mapa  da  Vulnerabilidade:  conhecer  para  combater"
também de autoria do promotor Marco Antônio Amorim.

A Secretaria  para  Assuntos  Institucionais  em conjunto  com  a  Assessoria  de
Planejamento  Geral  foram os  responsáveis  pela  divulgação  do  Banco  de  Projetos  -
iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público – entre os membros e servidores
do  Parquet maranhense,  que  culminou  na  inscrição  de  19  (dezenove)  projetos  do
Parquet maranhense nos últimos dois anos, com a premiação de dois deles, em 2014.

Lista dos Projetos do MPMA inscritos no 
Banco de Projetos do CNMP até 2015

1. Projeto: Maria da Penha em Ação
Objetivo: Divulgar a Lei Maria da Penha; Informar os direitos constantes na
Lei; Educar os alunos das redes públicas de ensino municipal e estadual, fazendo
com  eles  tenham  a  consciência  das  violências  de  gênero;  Retransmitir  as
informações obtidas na escola aos pais, familiares e a sociedade em geral, para
incentivar  a  denúncia  de  violência  doméstica;  Promover  caminhadas  com  o
objetivo  de  sensibilizar  e  informar  a  sociedade  em  geral  sobre  a  violência
doméstica.
Responsável:  Selma  Regina  Souza  Martins  -  Promotora  de  Justiça  da  15ª
Promotoria de Justiça na Defesa da Mulher.

2. Programa Contas na Mão
Objetivo:  Combater  a  improbidade  administrativa  e  defender  o  patrimônio
público, social, histórico e cultural.
Responsável:  Fabíola  Fernandes  Faheína  Ferreira  -  Promotora  de  Justiça  e
Secretária para Assuntos Institucionais.

3. Estação MP
Objetivo: Conscientização da sociedade sobre o papel do Ministério Público; o
esclarecimento de dúvidas; a transparência da instituição ao desenvolver suas
ações; a aproximação entre Ministério Público e sociedade; o fortalecimento da
imagem da instituição, por meio da produção e veiculação de um programa de
rádio, realizado todos os sábados, na Rádio São Luís AM, no horário de 9h às
10h, com a participação de membros do MP e participação dos ouvintes.
Responsáveis:  Johellton  Gomes  e  Francisco  Colombo  –  Jornalistas  da
Coordenadoria de Comunicação Social da PGJ-MA.

4. Informativo em Dia
Objetivo:  Fortalecer  a  comunicação  institucional,  por  meio  do  envio  do
informativo Em Dia, por e-mail, para todos os membros e servidores do MPMA.



Responsáveis: Adriano Costa Rodrigues – Jornalista / Lucina Macedo Medeiros
– Publicitária da Coordenadoria de Comunicação Social da PGJ-MA.

5. Promotoria  de  Justiça  Comunitária  Itinerante:  Garantindo  acesso  aos
cidadãos e cidadãs maranhenses
Objetivo:  Facilitar  o  diálogo  do  cidadão  com  o  Ministério  Público.  A
Promotoria  Comunitária  Itinerante  é  um canal  de aproximação do Ministério
Público com a sociedade, que se instala em determinado bairro, por no mínimo
90 dias, trabalhando com as lideranças locais na defesa dos direitos coletivos, a
partir  de diagnóstico da própria comunidade em audiência pública,  prestando
ainda orientação jurídica e resolvendo conflitos de menor complexidade através
da mediação e da conciliação.
Responsável:  Vicente de Paulo Silva Martins - Promotor de Justiça lotado na
Promotoria de Justiça Comunitária Itinerante.

6. Projeto Planos Diretores
Objetivo:  Zelar pela defesa e proteção do meio ambiente e desenvolvimento
sustentável.
Responsável:  Luís  Fernando  Cabral  Barreto  Júnior  -  Promotor  de  Justiça  e
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, Urbanismo e
Patrimônio Cultural (CAOUMA).

7. Superando Barreiras
Objetivo: Aperfeiçoar o sistema prisional e as medidas alternativas, por meio de
visitas agendadas, onde são realizadas reuniões, envolvendo a direção e técnicos
dos  CREAS.  Durante  as  reuniões  são  apontadas  questões  que  envolvem  a
relação dos Centros com a 31ª PJ Especializada,  tais como a elaboração dos
Planos  Individuais  de  Atendimento  -  PIA  e  sua  pactuação,  relatórios  de
acompanhamento, dificuldades e avanços, etc., bem assim a situação específica
de algum socioeducando, sendo pontuadas alternativas de encaminhamento.
Responsáveis:  Fernanda Helena Nunes Ferreira - Promotora de Justiça Titular
da  31ª Promotoria de Justiça Especializada /  Ana Margarida Barbosa Santos -
Assistente  Social  da  6ª  Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  da  Juventude
(Execução de Medidas Socioeducativas).

8. Projeto Acolher
Objetivo: Prolatada a sentença, a Secretaria Judicial e/ou o 31ª PJ Especializada
expede as convocações para comparecimento dos adolescentes e seus familiares
ou responsáveis para participarem da audiência  coletiva de acolhimento.  São
igualmente chamados a comparecer à audiência, a Direção dos CREAS e suas
respectivas  equipes  técnicas.  A  audiência  é  aberta  pelo  ministério  público
estadual,  pontuando  o  objetivo  do  momento,  bem  assim  a  importância  do
cumprimento  da  medida,  diante  de  sua  finalidade,  destacando  seus  aspectos
responsabilizador  e,  principalmente,  socioeducativo.  Após,  poderão  ser  feitas
colocações pelos presentes, inclusive, com o esclarecimento de dúvidas, seguido
da  assinatura  pelo  adolescente  e  familiares  ou  responsáveis  um  termo  de
conhecimento,  sendo  o  adolescente  encaminhado  para  a  equipe  técnica  do
respectivo CREAS, ao qual vinculado o adolescente por força do seu local de
residência, a fim de ser agendado o primeiro atendimento. Sempre que possível,
são distribuídas cartilhas educativas que abordam temas de interesse dos jovens,



tais como: Drogas: cartilha álcool e jovens e Drogas: cartilha sobre maconha,
cocaína  e  inalantes,  todas  da  Série  Por  dentro  do  Assunto,  publicações  da
Secretaria Nacional de Política sobre Drogas - MJ.
Responsável: Fernanda Helena Nunes Ferreira - Promotora de Justiça Titular da
31ª  Promotoria  de  Justiça  Especializada  /  Ana  Margarida  Barbosa  Santos  -
Assistente  Social  da  6ª  Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  da  Juventude
(Execução de Medidas Socioeducativas).

9. Chá com os artistas
Objetivo:  Intensificar  parcerias  e  trabalhos  em  rede  de
cooperação  com  os  setores  público,  privado,  sociedade  civil
organizada e comunidade em geral. Promover circuitos culturais
com o objetivo de que toda a comunidade de Santa Inês e Bela
Vista do Maranhão tenha acesso a cultura Maranhense e local,
prestigiando artistas  da  terra,  que além de se  apresentarem
sem ônus, desempenham o papel de selecionadores de novos
talentos.
Responsável:  Marco  Antonio  Santos  Amorim  -  Promotor  de
Justiça; José  Soares  Lima  e  Fernanda  Marília  Carolina  Araújo,
servidores. 4ª Promotoria de Justiça Especializada da Infância e
Juventude de Santa Inês –MA.

10. Projeto Ghandi
Objetivo:  Consiste  em  trabalhar  com  o  adolescente  em  conflito  com  a  lei,
evitando que o mesmo volte a delinquir, acolhendo-o de modo especial. Desse
modo,  é  feito  o  minucioso  estudo social  e  a  partir  dele  acionada  a  rede  de
proteção para garantir-lhes tudo que lhe é de direito, bem como à sua família. O
adolescente  recebe  gratuitamente,  por  funcionário  capacitado  do  Ministério
Público,  curso  de  40h  sobre  leitura  e  desenvolvimento  pessoal.  Depois  de
concluir,  caso queira,  ingressa em curso profissionalizante ou é  encaminhado
diretamente às empresas conveniadas com o SENAC, para o programa MENOR
APRENDIZ. Paralelamente, o adolescente ingressa numa prática desportiva de
sua escolha, sem qualquer ônus para sua família. Caso possua problemas com o
uso  de  álcool  ou  substância  que  cause  dependência  química,  o  mesmo  é
encaminhado a tratamento, às custas do Município, haja vista a condenação em
ACP manejada pelo Ministério Público para esse fim. 
Responsável:  Marco  Antonio  Santos  Amorim  -  Promotor  de
Justiça; José  Soares  Lima  e  Fernanda  Marília  Carolina  Araújo,
servidores. 4ª Promotoria de Justiça Especializada da Infância e
Juventude de Santa Inês –MA.

11. Esporte nas Escolas
Objetivo:  Mobilizar  crianças  e  adolescentes,  para  que  através  do  esporte
busquem melhorar sua condição social e não participem de atos de violência.
Responsável:  Marco  Antonio  Santos  Amorim  -  Promotor  de
Justiça; José  Soares  Lima  e  Fernanda  Marília  Carolina  Araújo,
servidores. 4ª Promotoria de Justiça Especializada da Infância e
Juventude de Santa Inês –MA.

12. MP nas Escolas



Objetivo:  aproximar  o  Ministério  Público  da  comunidade,
destinatária final  de suas atividades; levar oficinas de teatro,
dança e música para os alunos; fazer com que os pais sejam
mais  participativos  no  ambiente  escolar;  revelar  talentos;
promover  palestras,  mesas  redondas  e  atendimentos  com
servidores do Ministério Público com o objetivo de que toda a
comunidade escolar conheça direitos e deveres relacionados ao
exercício da cidadania, fazendo com que todos sejam cidadãos
atuantes.
Responsável:  Marco  Antonio  Santos  Amorim  -  Promotor  de  Justiça.  4ª
Promotoria de Justiça Especializada da Infância e Juventude de Santa Inês –MA.

13. Judicialização da Saúde: o Ministério Público na reconstrução das políticas
públicas
Objetivo: Esse projeto visa ao aprimoramento das políticas públicas para evitar
a  judicialização  da  saúde  na  busca  de  soluções  políticas  que  minimizem os
custos  financeiros  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  O  objetivo  central  é
garantir  os  direitos  das  pessoas  por  meio  de  ações  preventivas  e  proativas,
constituídas  em  parcerias  com  outras  instituições.  Evitar  as  aquisições  de
produtos e serviços de saúde sem licitação, na esfera da judicialização, que se
baseiam em urgência pela preservação da saúde e da vida humana na ausência de
políticas públicas  adequadas  são outros  objetivos.  Pretende-se também que o
SUS  incorpore  os  pacientes  atendidos  pela  judicialização  da  saúde  nos
mecanismos de controle, para acompanhamento do tratamento e coleta de dados
estatísticos voltados para o aprimoramento dessas políticas.
Responsável: Nacor  Paulo  Pereira  dos  Santos  -  Promotor  de  Justiça  da  12ª
Promotoria de Justiça Cível da Comarca de São Luís.

14. Demandas  de  valores  elevados:  segurança  do  patrimônio  financeiro  das
Fazendas Públicas à vista do MP
Objetivo:  Este projeto apresenta como ideia força a tese de que existe risco à
segurança do patrimônio financeiro das Fazendas Públicas nas ações de valor
elevado e naquelas cujas estimativa de valor dependa da produção de provas ou
de circunstâncias que devam acontecer no curso da tramitação do feito. Com
esse  escopo,  o  Ministério  Público  deve  exercitar  a  sua  atribuição  típica  de
fiscalização do cumprimento da lei e do respeito à probidade, de modo que as
obrigações  financeiras  impostas  às  Fazendas  Públicas  sejam  revestidas  de
legalidade e substanciadas por valores que expressem legitimidade.
Responsável:  Nacor  Paulo  Pereira  dos  Santos  -  Promotor  de  Justiça  da  12ª
Promotoria de Justiça Cível da Comarca de São Luís.

15. Trânsito Seguro, Direito de Todos
Objetivo:  Intensificar  parcerias  e  trabalhos  em  rede  de  cooperação  com  os
setores público, privado, sociedade civil organizada e comunidade em geral.  O
Projeto  Trânsito  Seguro,  Direito  de  Todos  busca  promover  a  prevenção  da
pequena  criminalidade  ligada  à  violência  no  trânsito,  a  partir  da  adoção  de
medidas eleitas com base nas principais causas dessa violência urbana. Dessa
forma, o projeto desenvolve-se com foco em três causas principais de acidentes
de trânsito em Imperatriz: 1- carência da educação para o trânsito; 2- insuficiente
fiscalização do trânsito; e 3- deficiência na sinalização de trânsito.



Responsável:  Alessandro  Brandão  marques,  Promotor  de  Justiça  da  7ª
Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz/MA.

16. Transporte Escolar: uma questão de dignidade e justiça
Objetivo:  O Projeto  de  Transporte  Escolar:  uma  questão  de
dignidade e justiça foi concebido para ser aplicado em todos os
municípios  maranhenses,  tendo  como  articuladores  e
coordenadores,  as  Promotorias  de  Justiça  com atribuições  na
Defesa do Direito à Educação e da Infância e Juventude, bem,
assim os Centros de Apoio Operacional de Defesa do Direito à
Educação (CAOp Educação) e da Infância e Juventude (CAOp-IJ),
com vistas a intensificar a fiscalização, o controle e, por fim,
exigir do Poder Público o cumprimento da oferta deste serviço
com  dignidade  e  respeito  à  pessoa  humana.  Além  do  viés
preventivo,  o  referido  projeto  tem  um  cunho  social  e  de
controle, porque pretende envolver a comunidade e os órgãos
responsáveis  na  fiscalização  eficaz  do  serviço  público  do
transporte  escolar,  bem  como  promover  todas  as  ações
necessárias  à  responsabilização  dos  gestores  por  atos  de
corrupção e improbidade administrativa. 
Responsável: Paulo Silvestre Avelar Silva - Promotor de Justiça e Coordenador
do  CAOp/Educação,  com  apoio  Promotorias  de  Justiça  com  atribuições  na
Defesa  do  Direito  à  Educação  e  da  Infância  e  Juventude,  Centro  de  Apoio
Operacional de Defesa do Direito à Educação.

17. Programa  Institucional  "Direito  à  Saúde:  Prevenção  e  Combate  à
Corrupção"
Objetivo:  Atuar  promovendo  interlocução  com  os  Conselhos  de  Saúde,
Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, segmentos em organizações das
sociedades civis e gestores de Saúde no âmbito Municipal, Estadual e Federal de
forma a desenvolver e implementar as políticas de saúde (ações de serviços de
saúde), seja judicialmente ou extrajudicialmente.
Responsável:  Francisco das Chagas Barros de Sousa - Procurador de Justiça e
coordenador  do  CAOp/Saúde,  com  apoio  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça,
Promotorias de Justiça com atribuições na Defesa do Direito à Saúde, Centro de
Apoio Operacional da Saúde.

18. Programa  Interinstitucional  "Educação  de  qualidade:  Direito  de  Todo
Maranhense
Objetivo:  Assegurar  o  direito  à  educação,  à  saúde  e  ao
trabalho  digno.  O  Programa  Interinstitucional  visa  exigir  o
cumprimento do direito à educação de qualidade em todos os
níveis,  considerando  acesso  e  permanência  com  sucesso,
combatendo  à  evasão  escolar,  garantindo  transporte  e
alimentação  escolares  adequados,  especialmente  entre  as
crianças e adolescentes.
Responsável:  Paulo Silvestre Avelar Silva - Promotor de Justiça Titular da 4ª
Promotoria Especializada de Defesa da Educação, com apoio da Procuradoria-
Geral de Justiça, Promotorias de Justiça com atribuições na Defesa do Direito à



Educação e da Infância e Juventude, Centro de Apoio Operacional de Defesa do
Direito à Educação.

19. “CABRERA: prevenindo o abuso e a exploração sexual”
Objetivo: Promover palestras e mesas redondas com o intuito de que crianças,
adolescentes e adultos virem agentes combatentes ao abuso sexual e exploração
infantil,  permitindo  assim  que  as  denúncias  cheguem  de  forma  rápida,
identificando as vítimas e encaminhando-as para acompanhamento psicossocial,
retorno ao ambiente escolar  e mercado profissional,  bem como identificar  os
agressores, que responderão aos crimes cometidos, conforme capitulação penal.
Responsável:  Marco  Antonio  Santos  Amorim  -  Promotor  de
Justiça; José  Soares  Lima  e  Fernanda  Marília  Carolina  Araújo,
servidores
Unidade:  4ª Promotoria  de Justiça Especializada da Infância  e  Juventude de
Santa Inês –MA.

20. “Pagar Tributos é um ato de cidadania”
Objetivo: Criação de cronograma de reuniões com os Órgãos públicos dos Entes
da Federação, das áreas da Fazenda Pública e da Educação, para o planejamento,
e  execução  de  ações  conjuntas  para  levar  à  população  informações  da
importância  do  pagamento  dos  tributos  como ato  de  cidadania.  Visitação  às
Escolas e Entidades comunitárias, levando informações sobre a importância dos
serviços públicos custeados pelos recursos resultantes da arrecadação tributária.
Responsável: Nacor Paulo Pereira dos Santos - Promotor de Justiça.
Unidade: 12ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de São Luís.

21. “Formando ‘João Cidadão’: o agir do Ministério Público
na formação humana integral -  Projetando uma Escola
Modelo”
Objetivo: Levar cidadania aos alunos do ensino médio, criando
o  desenvolvimento  de  uma  cultura  de  direitos  humanos,
preparando-os  para  a  vida  pós-escolar,  habilitando-os  não
apenas  para  os  desafios  que  exijam  o  desenvolvimento
intelectual,  mas  também  os  desafios  diários  da  vida  em
comunidade.  Aproximar  o  Ministério  Público  ainda  mais  da
sociedade; instigar o corpo docente a melhorar a qualidade de
ensino, preparando os jovens para o protagonismo juvenil.
Responsável:  Marco  Antonio  Santos  Amorim  -  Promotor  de
Justiça; José  Soares  Lima  e  Fernanda  Marília  Carolina  Araújo,
servidores. 4ª Promotoria de Justiça Especializada da Infância e
Juventude de Santa Inês –MA.

22. “Quem escolhe o seu caminho? Você ou as drogas?”
Objetivo: Trata-se de um projeto de prevenção e combate ao
uso indevido de drogas entre crianças, adolescentes e jovens
devidamente  matriculados  nas  escolas  públicas  municipais  e
estaduais  do  Município  de  São  Luís,  capital  do  Estado  do
Maranhão,  considerando  o  notório  aumento  do  número  de
adolescentes  e  jovens  envolvidos  em  práticas  criminosas,



inclusive  em crimes  de  homicídio,  e  a  decisiva  presença  do
elemento droga em tais atos delitivos.
Responsável:  Cristiane Gomes Coelho Maia Lago – Promotora
de Justiça, titular da 11ª Promotoria de Justiça de Substituição
Plena da Capital

23. “Testemunhar é um ato de cidadania”
Objetivo: O projeto objetiva despertar maior compromisso das
pessoas com efetivos resultados do Sistema Penal, mediante a
consciência  de  que  testemunhar  é  um ato  de  cidadania.  As
testemunhas  são  pessoas  que  integram  a  estrutura  da
sociedade  e  não  podem ficar  alheios  aos  resultados  que  se
almeja na persecução criminal.
Responsável: Nacor Paulo Pereira dos Santos - Promotor de Justiça.

Lista dos novos Projetos do MPMA desenvolvidos em 2015 /2016

1. O Ministério Público na Defesa da Transparência Pública – Município
Transparente, Garantia de Acesso a Informação.

Objetivo: Adotar  a  política  institucional,  permanente  e
sistematizada, de transparência da gestão pública, constituída
de instrumentos, ações e programas de prevenção e combate à
corrupção,  Subsidiando os  membros  do  Ministério  Público  do
Estado  do  Maranhão  na  defesa  do  Patrimônio  Público,  com
elementos  para  verificar  o  cumprimento  das  normas
concernentes aos portais de transparência pelos entes públicos
e a Lei de Acesso a Informação.
Responsáveis:  Procuradoria-Geral  de  Justiça  -  Assessoria  Especial  da  PGJ-
Secretaria para Assuntos Institucionais da PGJ.
Parceiros: Rede de Controle da Gestão Pública, Controladoria Geral da União –
Regional  Maranhão,  Ministério  Público  de  Contas,  TCE-MA,  Secretaria  de
Estado  de  Transparência  e  Controle,  órgãos  fiscalizadores,  sociedade  civil,
conselhos  sociais,  imprensa,  ouvidorias  estaduais  e  municipais,  PGE-MA,
Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal, Receita Federal

2. Implantação  de  Núcleo  de  Justiça  Comunitária no
bairro do Sol e Mar, em São Luís/Maranhão

Objetivo: O  presente  projeto  tem  por  finalidade  a
implementação de 01 (um) Núcleo de Justiça Comunitária na
cidade  de  São  Luís,  no  bairro  do  Sol  e  Mar  e  adjacências,
objetivando  contribuir  para  a  democratização  do  acesso  à
justiça,  por  meio  da  mobilização  e  capacitação  de  agentes
comunitários em mediação de conflitos, animação de redes e
educação  para  os  direitos,  contratação  de  equipes
multidisciplinares, aquisição de equipamentos, adequações de
espaços  físicos  conforme  as  diretrizes  do  Programa  Justiça
Comunitária da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério
da Justiça.



Responsável:  Vicente  de  Paulo  Silva  Martins  -  Promotor  de
Justiça lotado na Promotoria de Justiça Comunitária Itinerante

3. Projeto LER, ESCREVER E PENSAR
Objetivo: O projeto objetiva instigar, na comunidade estudantil
das redes estadual e municipal de ensino do município de João
Lisboa,  a leitura,  a  produção textual  e  o pensamento crítico,
primando pela  conscientização  e  inserção do  indivíduo  como
instrumento  de  transformação,  ao  leva-lo  a  conhecer  a
realidade, num contexto pessoal, familiar, social e político.

Responsável: Promotora de Justiça de João Lisboa, Dra. Maria
José Lopes.


