
            01 ANO DE GESTÃO

Caríssimos Membros e Servidores,

      Esta semana marca um ano do início de nossa gestão à frente do Ministério Público do Maranhão 
e vejo, com jubilo renovado, que a valorização, união e respeito entre membros e servidores foram 
fortalecidas nesse período, propiciando o crescimento experimentado pela Instituição, em vários 
sentidos.
      Para propiciar e estimular o contínuo aprimoramento do Ministério Público maranhense, 
desenvolvemos várias ações nos últimos doze meses - tanto no campo institucional quanto no 
reaparelhamento humano e estrutural da Instituição. Valorizamos, sobretudo, as pessoas que aqui 
dedicam suas vidas pro�ssionais, quer como membros ou servidores, tanto da ativa quanto os 
aposentados, mantendo o respeito e diálogo constante e transparente com as entidades classistas.
     No ponto de vista estrutural, estamos melhorando as instalações físicas das Promotorias por todo 
o Estado, dedicando especial atenção àquelas que eram consideradas as piores em condições. Os 
resultados têm sido evidentes! Foram várias Promotorias inauguradas, dezenas de Promotorias 
reformadas, outras dezenas relocadas. com economia aos cofres públicos, não havendo hoje 
nenhuma promotoria em Fóruns no Estado do Maranhão. Destaque para a sede das Promotorias de 
Justiça de Imperatriz, que foi inaugurada em dezembro de 2016 e tornou-se referência em termos de 
funcionalidade e economicidade nos recursos públicos.
      Continuamos investindo nas construções de novas Promotorias, e o �zemos com base em um 
planejamento elaborado com recursos do Fundo Especial do Ministério Público do Maranhão – 
FEMPE. O anexo da Promotoria de Timon, Caxias, Codó, Vitorino Freire, Rosário, Barra do Corda, Gov. 
Nunes Freire são apenas alguns exemplos dessa realidade. Em São Luís, entramos na fase �nal da 
reforma das Promotorias de Justiça da Capital e realizamos a licitação para reformar a antiga sede da 
Procuradoria Geral de Justiça. Com as adaptações propostas, o prédio acolherá os CAOPs, a Escola 
Superior do MPMA, o Memorial e as Promotorias Especializadas.
      Na gestão de pessoal, alcançamos importantes conquistas em prol dos nossos servidores, como a 
incorporação legal do percentual de 21,7% e a reposição de perdas in�acionarias de 6,30%. Também 
elevamos o valor do auxílio-alimentação para o valor de R$ 1.000,00 e estendemos vários direitos, 
como a ampliação de casos para concessão de licença para acompanhamento de pessoa da família. 
Outra notável conquista foi a elevação do nível funcional dos Assessores de Promotores de Justiça, 
que até janeiro de 2018 passará para o nível CC 06, propiciando importante melhoria remuneratória, 
tornando o cargo bastante atrativo. Hoje todos os servidores do Ministério Público tem o que 
comemorar, pois somos a Instituição que melhor remunera o seu corpo funcional dentro do Estado 
do Maranhão, e comparando com outras unidades do Ministério Público, estamos nos patamares 
mais altos em matéria remuneratória. O ganho real para os servidores efetivos, ou seja, o percentual 
acima da in�ação o�cial é de mais 100% para os analistas, cerca de 140% para os técnicos e quase 
200% para os auxiliares, nos últimos 04 anos.
       Além disso, criamos 40 novos cargos efetivos, sendo 25 de Técnico e 15 de Analistas, os quais já 
estão sendo preenchidos visando suprir as lacunas de servidores nos Municípios e propiciar a 
instalação dos Núcleos de Assistência Técnica Regionais no Estado do Maranhão, dentre outras 
demandas da Administração. Por força disso, está em andamento o amplo processo de remoção 
movimentando as respectivas carreiras de servidores.

       Apesar da gravidade do momento político-econômico nacional, onde os membros do Ministério 
Público estão na berlinda, sendo alvo de ataques infundados por parte de maus gestores e políticos, 
temos conseguido manter as nossas prerrogativas, e sobretudo, as conquistas salariais e o 
pagamento de todas as verbas previstas em lei aos integrantes do Ministério Público, ao passo em 
que, juntamente com as entidades classistas local e nacionais, continuamos vigilantes e atuando 
�rmemente em defesa da carreira ministerial.
     Também temos grandes feitos a comemorar sob o ponto de vista Institucional. Começamos a 
nossa gestão implantando a Secretaria de Planejamento e Gestão – Seplag, com o corpo de 
servidores necessários, além da criação de novos cargos destinados à Secretaria Institucional - 
Secinst, visando a implementação da Gestão por Competência. A partir daí, iniciamos um amplo 
espectro de atuação institucional, sob o mote maior do combate à corrupção, sendo que o Ministério 
Público do Maranhão é um dos �nalistas do Prêmio do CNMP com o projeto de combate à corrupção.
      Estimulamos o diálogo interinstitucional aproximando todas as instituições que possuem relação 
com o Ministério Público, num diálogo aberto, e transparente, sobretudo visando atender ao 
objetivo �nalístico do Plano Estratégico no combate à corrupção e a improbidade administrativa.
       As diretrizes do Ministério Público foram traçadas no Plano Estratégico para o período de 05 anos, 
iniciado em 2016 com a de�nição de sua visão, princípios, objetivos, indicadores e metas, onde se 
destaca a quali�cação para atuação no enfrentamento à corrupção. Nesse diapasão, lançamos a 
campanha Institucional “A cidade não pode parar: campanha pela transparência na transição 
municipal” e do programa institucional “Ministério Público contra a corrupção e a sonegação �scal”.
       Criamos o Grupo Especializado da Probidade Administrativa e Combate à Corrupção – Gaeproad, 
e os Núcleos Regionais de Atuação Especializada da Probidade Administrativa e Combate à 
Corrupção – Naepac. Implantamos o Portal Anticorrupção e respectivo ranking. Estamos viabilizando 
o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro – LAB-LD, e aderindo a Rede LAB em 
âmbito nacional, possibilitando a utilização de ferramentas e soluções voltadas para análise de dados 
bancários, �nanceiros, �scais e patrimoniais. Criamos, ainda, os Núcleos Regionais do GAECO nos 
pólos de Imperatriz e Timon, ampliando a atuação deste grupo de atuação especial no Estado do 
Maranhão. Também encaminhamos proposta ao Colégio de Procuradores, criando Promotorias 
Regionais especí�cas para o combate à sonegação.
       Prezando pela transparência e constante diálogo aberto com toda a classe, implantamos os 
Encontros Regionais de Gestão Estratégica – EREGs. Na oportunidade, levamos toda a Administração 
Superior e os CAOPs, proporcionando um contato direto com os promotores de justiça e 
interiorizando as ações. Foram celebrados incontáveis Termos de Ajustamento de Conduta com as 
Administrações Municipais, para a adoção das políticas públicas ali preconizadas e com resultados 
diretos aos cidadãos.
        Imbuído desse mesmo espírito, promovemos o Diálogo Institucional com o PGJ e consultas a 
toda classe, para discutirmos a arquitetura organizacional, abordando temas importantes e sensíveis 
a toda classe a exemplo da uni�cação ou elevação de entrâncias, a remoção e seus critérios, entre 
outros temas.
Assim, vejo que muito foi feito. Mas ainda temos muito a conquistar. E, somente com a adesão de 
todos os membros e servidores aos nossos projetos institucionais, alicerçados no Planejamento 
Estratégico, é que seguiremos �rmes na nossa missão de transformadores da realidade social. Por �m, 
para manter o constante diálogo e visando dar conhecimento das atividades desenvolvidas, 
instituiremos um informativo semanal.
        Agradeço a todos os que colaboraram para o alcance de todos os resultados, em especial aos 
membros, aos servidores, aos Órgãos Colegiados da Administração Superior, às entidades de classes 
dos membros e servidores, aos Subprocuradores para Assuntos Jurídico e Administrativo, à 
Corregedoria Geral, à Ouvidoria, à Escola Superior, e a todos aqueles que, integrantes da nossa 
equipe – chefe de Assessoria especial, assessores, diretor-geral, secretários institucional e de 
Planejamento, coordenadores - , trabalham diuturnamente para concretizar os sonhos prometidos a 
todos no início desta caminhada.

Que Deus nos abençoe.

Cordialmente,
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