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MPMA realiza sua 1 a Reunião de
Avaliação da Estratégia
A primeira RAE - Reunião de Avaliação da Estratégia do ciclo
2016-2021, do MPMA foi realizada no dia 11 de setembro, às 9h,
na sala da Colégio de Procuradores e contou com participação
de membros da Adm. Superior, coordenadores dos CAOps e
demais servidores.

WWW.MPMA.MP.BR

MOMENTO DE AVALIAÇÃO
A RAE foi coordenada pelo
procurador geral de Justiça, Luiz
Gonzaga Martins Coelho, e teve
como objetivo avaliar os resultados
parciais dos projetos implementados
pelos Centros de Apoio Operacionais
(CAOPs) do Ministério Público do
Maranhão, no âmbito do
Planejamento Estratégico 2016/2021,
que estão em fase de execução.
Na abertura da RAE, o procurador
geral destacou a importância do
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trabalho em equipe e afirmou que a
recente premiação do projeto “O
Ministério Público contra a
Corrupção e a Sonegação Fiscal” foi
resultado de um esforço conjunto de
membros e servidores da
instituição. Além disso, o chefe do
MPMA ressaltou que os diversos
projetos dos CAOps são
consequência do fortalecimento do
MPMA. “Estas ações integradas
trazem muitos benefícios para a
sociedade”.

Projetos destinados à sociedade
Durante a RAE foi realizada a
apresentação dos primeiros
resultados dos projetos
priorizados no Planejamento
Estratégico, que integram o
portfólio de projetos do Programa
"MP contra a corrupção" e que são
coordenados pelos nove Centros
de Apoio Operacional do MPMA.

O corregedor-geral do
Ministério Público do
Maranhão, Eduardo Jorge
Hiluy Nicolau, ressaltou que
os projetos institucionais têm
como destinatária principal a
sociedade. “O benefício do
nosso trabalho deve ser
voltado para a população”.

CAOp/Infância e Juventude
Projetos: Execução de Medidas

Socioeducativas; Ação Institucional
Família Acolhedora, foram
apresentados pelo Promotor Márcio
Thadeu S. Marques, representando
o coordenador Dr. Sandro Lobato
Carvalho.

Principais resultados apresentados até set/17:

35
Planos Municipais de
Atendimento
Socioeducativos
elaborados: 6 na regional
de Balsas; 7 em Imperatriz;
9 em Morros; 5 em Santa
Inês; 5 em Timon e 3 em
Pinheiro.

92

93
Promotorias aderiram
aos projetos: 44 MSE e
49 Família Acolhedora.

Promotorias iniciaram
projetos: 58* MSE e 34
F. Acolhedora.

Ação Institucional Família Acolhedora
Recomendações expedidas
Reuniões realizadas
ACPs ajuizadas
Lei municipal formalizada
TAC firmado

24
21
5
3
2

* 14 PJs iniciaram o projeto antes da adesão ao Planejamento.
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CAOp/Criminal
Projeto Ordenamento Urbano e

Segurança Pública, foi
apresentado pela Promotora
Márcia Moura Maia (que
representou o coordenador do
CAOp Criminal, José Cláudio
Cabral).
Principais resultados apresentados até set/17

1

Previsão de assinatura
de Termo de Cooperação
com Promotorias de
ACP assinada.
Justiça da Regional de
Imperatriz e Morros,
ainda em 2017.

72
Promotorias
aderiram ao
projeto.

3
PJs iniciaram
o projeto.

CAOp/Meio Ambiente,
Urbanismo e Patrimônio Cultural
Projetos: Valorização de Resíduos e

Capacitação em Resíduos, foram
apresentados pelo coordenador Luiz
Fernando Barreto.
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Principais resultados
apresentados até set/17

TACs sobre
serviços de
limpeza pública.

31

Sentenças, sendo
12 transitado em
julgado.

100

Definição de requisitos para o software de
diagnóstico e acompanhamento do serviço
de coleta e destinação final de resíduos
sólidos nos municípios do Maranhão;

ACPs ajuizadas

111

PJs aderiram aos
projetos: 55 ao
Valorização de
Resíduos e 61 ao de
Capacitação.

Reunião com comarcas que apresentam ou
estão previstos a construção de unidades
de recebimento de embalagens agrícolas
de defensivos agrícolas.
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CAOp/Saúde
Projetos: Mediação Sanitária e Ministério

Público e Direito à Saúde e Ministério
Público, apresentados pelo coordenador,
o Promotor Herberth Figueiredo.
Principais resultados
apresentados até set/17
aderiram
138 Promotorias
aos projetos: 63

Mediação Sanitária

19
5

Mediação Sanitária e
75 Direito à Saúde.

69

Promotorias
iniciaram os projetos:
47 Mediação e 22
Direito à Saúde.

Direito à Saúde

Recomendações
expedidas
TACs
firmados

185 PAs
instaurados

5

TACs
firmados

20 instaurados
PAs

CAOp/Proad
Projetos: Portal da Transparência;
Administração Pública Legal,
apresentados pelo coordenador
Cláudio Rebêlo Correia Alencar.
Principais resultados apresentados até set/17
Portal da Transparência

134
8 TACs firmados
37 ACPs instaurados
Recomendações
expedidas

Adm. Pública Legal

151

Recomendações
expedidas

56 TACs firmados
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138

Promotorias aderiram
aos projetos: 73 Portal
da Transparência e 65
Adm. Pública Legal.

111

Promotorias iniciaram
os projetos: 56 Portal e
55 Adm. Pública Legal.

CAOp/Educação
Projetos: Programa Interinstitucional

Educação de Qualidade: Direito de Todos os
Maranhenses; Transporte Escolar uma questão
de dignidade e justiça; Planos Estadual e
Municipais de Educação; O Dinheiro do Fundef
é da Educação: por uma educação pública de
qualidade para todos os maranhenses; Projeto
Ler, Escrever e Pensar: conscientizar para
transformar, foram apresentados pela
coordenadora Érica Ellen Beckman.

Principais resultados apresentados até set/17:
Projeto Programa Interinstitucional Educação
de Qualidade: Direito de Todos os Maranhenses.

57 Municípios
inscritos.
44
64

Inspeções e vistorias nas
escolas (infraestrutura,
alimentação escolar,
transporte, formação de
professores etc.)
realizadas.
TACs, ACPs e
Recomendações
cadastradas no SOMA.

educacionais
23 implementadas
Iniciativas

(reuniões,
audiências públicas,
seminários etc.).

1

Sistema de
Monitoramento e
Avaliação dos Planos
Municipais da
Educação - SOMA
elaborado.

Municípios submetidos
à auditoria.

Planos cadastrados no
Sistema de Monitoramento
de Avaliação - SOMA.

108
Municípios, dentre 170
que firmaram contrato
com escritórios de
advocacia, ingressaram
com PA, Recomendação
ou ACP cancelando os
contratos.

Projeto Ler, Escrever e Pensar:
conscientizar para transformar.

33

69

Projeto O Dinheiro do Fundef é da
Educação: por uma educação pública
de qualidade para todos os
maranhenses.

Projeto Transporte Escolar uma
questão de dignidade e justiça.

7

Projeto Planos
Estadual e Municipais
de Educação.

Municípios aderiram ao
projeto.
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CAOp/Pessoa Idosa e Pessoa
com Deficiência
Projetos: Adequação de Currículos;
Efetivando Conselhos foram apresentados
pelo coordenador Carlos Augusto Soares.

Principais resultados apresentados até set/17:

187
60

Promotorias aderiram aos
projetos: 84 Adequação de
Currículos e 103
Efetivando Conselhos.
Promotorias iniciaram os
projetos: 20 Adequação
de Currículos e 40
Efetivando Conselhos.

Adequação de Currículos

1 Debate
34 Ofícios expedidos
7 PAs instaurados

1 Evento realizado
1 Ofício expedido
3 PAs instaurados
1
21
1
1

Efetivando Conselhos

Proposta Pedagógica
Recomendações
Reunião
TAC firmado

3 ACPs
2 ICs
3 Recomendações
1 Reunião
4 TACs firmados
1 Audiência Pública

CAOp/Consumidor
Projetos: Nota Fiscal Integral;

Telecomunicações: conexão para a cidadania;
Educação Financeira: instrumento de
cidadania; e Municipalização da Defesa do
Consumidor foram apresentados pelo
coordenador Nacor Pereira dos Santos.

Principais resultados apresentados até set/17:
aderiram aos projetos: 77
173 Promotorias
Nota Fiscal Integral; 08 Telecomunicações:

conexão para a cidadania; 07 Educação
Financeira: instrumento de cidadania; e 81
Municipalização da Defesa do
Consumidor.

iniciaram
173 Promotorias
os projetos.
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7 TACs foram assinados.
Foram realizadas Reuniões
com Promotores, audiências
públicas e articulações com
órgãos parceiros para
efetivação dos quatro
projetos.

CAOp/Direitos Humanos
Projetos: Conhecendo a História Afro-Brasileira

e Viva a Vida, não Julgue, apresentados pela
Promotora Samira Mercês dos Santos (que
representou a coordenadora do CAOp de
Direitos Humanos, procuradora de justiça
Sandra Alves Elouf).

Principais resultados apresentados até set/17:
aderiram aos projetos: 33 Conhecendo a
51 Promotorias
História Afro-Brasileira; e 18 Viva a Vida, não Julgue.

Projeto Conhecendo a História Afro-Brasileira
iniciaram o
12 Promotorias
projeto Conhecendo a

História Afro-Brasileira.

7
2

Instituições integram uma
Comissão formada pelo
CAOp/DH para implantação
do projeto Conhecendo a
História.
Ofícios expedidos.

8 Recomendações
expedidas.
para
1 Portaria
acompanhar e

fiscalizar o
implemento da lei.

1

PA instaurado.

Projeto Viva a Vida, não Julgue
Edição do Ato Regulamentar nº010/2017, que
determina, no âmbito do MPE, o respeito ao nome
social;
Parceria com a Secretaria Estadual de Direitos
Humanos, visando garantir o uso do nome social;
Participação em Audiência Pública, com a
Assembleia Legislativa e os movimentos sociais
para propor medidas legais, como a edição da Lei
Estadual para garantir o uso do nome social;
Elaboração de folder explicativo sobre o uso do
nome social e outras políticas voltadas ao
segmento LGBT;
Oficina para os membros do MPE e estagiários do
curso de Direito, sobre as políticas, ações e
medidas voltadas ao público LGBT; e
Seminário para membros, movimentos LGBTs e
sociedade civil, acerca do direito ao nome social e
outras políticas voltadas à população LGBT.
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Outros projetos prioritários
Além dos projetos priorizados da área
finalística no Plano Geral de Atuação
2017-2018 e do Planejamento Estratégico,
também foram apresentados nessa
primeira RAE, os projetos:
Quem escolhe seu caminho: você ou as drogas?
Desenvolvido pela promotora de justiça Cristiane
Maia Lago, tem como objetivos promover a
prevenção e estimular o debate sobre o tema no
âmbito das escolas públicas, considerando o notório
Estudantes de escolas
aumento do número de adolescentes e jovens
públicas estaduais já
participaram do projeto, envolvidos em práticas criminosas, inclusive em
desde 2013, quando foi crimes de homicídio, e a decisiva presença do
elemento droga em tais atos delitivos.

7 mil

lançado.

Programa “Câmara em Dia”
O promotor de justiça Marco Antonio Amorim
apresentou sobre o programa “Câmara em Dia”. A
proposta é que Termos de Ajustamento de
Conduta (TACs) sejam assinados com as Câmaras,
que se comprometerão a julgar todas as contas
municipais pendentes até 31 de dezembro de 2017.
A Câmara de Vereadores de São Luís foi a
primeira a aderir ao projeto.
De acordo com o levantamento realizado pelo
MPMA, há contas municipais até de 1985 com
julgamentos pendentes. Além da proposição dos
TACs, o Ministério Público acompanhará o
julgamento das contas, verificando a legalidade do
processo e, se necessário, acionará os gestores
administrativa, civil e criminalmente.
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Projeto Arquitetura Organizacional
O promotor de justiça Márcio Thadeu Silva
Marques relatou detalhes sobre o programa
de Arquitetura Organizacional, que propõe o
reordenamento institucional, como a criação
e reorganização de alguns setores, atualização
do Regimento Interno, organograma, etc.

Sugestões apresentadas pelo Dr. Márcio Thadeu:
b.3) Previsão de regulamentação de rotinas e
fluxogramas de cada setor por Ato
Regulamentar próprio.

a) Alterações legislativas
a.1) CAOps;
a.1.1) excluir atribuições de órgãos de execução;
a.1.2) incluir atribuição de gerenciar projetos do PGA.

c) Criação
c.1) Aplicativo da PGJ para celulares;

a.2) Assessorias

d) Reordenamento

a.2.1) Delegar a definição das atribuições ao
Regimento Interno;
a.2.2) Estabelecer as espécies de Assessoramento:
técnico-científico, técnico-jurídico e técnicoadministrativo.

d.1) Portais setoriais na
intranet;do número de
aumento
d.2) Avaliação de desempenho
para e jovens
adolescentes
comissionados;
envolvidos em práticas
d.3) Organograma PGJ.
criminosas, inclusive em cr

de homicídio, e a decisiva
presença do elemento droga
e) Implantação tais atos delitivos

a.3) Estagiários
a.3.1) Delegar disciplinamento à legislação
específica;
a.3.2) Estabelecer o estágio de extensão.

e.1) Gabinete de Gestão Integrada e
Câmara de Coordenadores de CAOps;
e.2) Anexos GAECO;
e.3) Pjs Regionais.

a.4) ESMP
a.4.1) Redução de Cargos de Promotor-Assessor;
a.4.2) Estabelecimento de cargo de subdiretor.

f) Definição
f.1) Proposta de redesenho da carreira
para membros (entrância única, remoção
da remoção e elevação de entrância)
f.2) periodicidade de relatórios ao
GAB/PGJ dos trabalhos das comissões e
comitês

b) Alterações RI/PGJ
b.1) Consolidar RI;
b.2) Vinculação dos Grupos de Atuação
Especializada ao Gabinete/PGJ;
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RECOMENDAÇÕES

Ao final da RAE, o diretor da SEPLAG,
Raimundo Nonato Leite, apresentou as
considerações finais, enfatizando os
desafios que o MP tem hoje e propôs
algumas ações para andamento dos
projetos como: levar às diversas regiões
do Estado, seminários ou palestras de
membros especialistas em áreas:
levar às diversas regiões do Estado,
seminários ou palestras de membros
especialistas em áreas: como do idoso,
meio ambiente, infância, consumidor,
etc.;
apresentação dos projetos dos CAOPs
em stands durante o Congresso
Estadual do MP;
aumentar a adesão regional de
membros integrantes dos CAOPs,

melhorar a comunicação da
estratégia para aumentar a
divulgação dos projetos;
certificar promotores executores dos
projetos que mais se destacaram;
criar o Escritório de Projetos e
Processos;
elaborar um diagnóstico regional de
acordo com os temas dos projetos.

O procurador geral Luiz Gonzaga Martins
Coelho elencou algumas dificuldades
encontradas pelos coordenadores dos
CAOps, que se dedicam à função sem se
afastar de suas atividades de rotina e sem
nenhuma gratificação.
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Enfatizou as dificuldades em que o país
se encontra, mas que mesmo assim o
Ministério Público do Maranhão tem se
destacado nacionalmente, tendo vencido
o Prêmio do CNMP 2017 e, figurando em
primeiro lugar no Radar Estratégico,
também do Conselho Nacional, atingindo
os 120 pontos.

