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R E S O L V E: 

Exonerar a servidora ELINE TAVARES ROCHA DOS SANTOS, Matrícula n° 1068519, Técnica Ministerial - Área Administrativa 

do Quadro de Apoio Técnico Administrativo do Ministério Público, do cargo, em comissão, de Assessor de Promotor de Justiça, 

Símbolo CC-06, da Procuradoria-Geral de Justiça, de indicação da Promotora de Justiça MARINETE FERREIRA SILVA 

AVELAR, titular da 18ª Promotoria de Justiça Criminal do Termo Judiciário de São Luis/5° IC – 5ª Promotor de Investigação 

Criminal, devendo ser assim considerado a partir de 07 de janeiro de 2020, tendo em vista o que consta do Processo nº 253652019. 

São Luís, 20 de dezembro de 2019 

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Boletim Interno Eletrônico e no Diário Eletrônico do Ministério Público. 

 

* Assinado eletronicamente 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-geral de Justiça 

Matrícula 651919 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 20/12/2019 10:49 (LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO) 

 

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade 

informando os seguintes dados: Sigla do Documento ATO-GAB/PGJ, 

Número do Documento 4502019 e Código de Validação 51A89A9C51 

 

 

Colégio de Procuradores de Justiça 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 87/2019-CPMP 

 

Altera a disposição do item ‘k’ do artigo 6º-A da Resolução nº 002/2009, redefinindo a descrição das atribuições especializadas de 

defesa da educação, e modifica a distribuição de atribuições do âmbito das Promotorias de Defesa da Educação de São Luís. 

Art. 1º Fica alterada a disposição constante do item ‘k’ do artigo 6º-A da Resolução n° 002/2009-CPMP, introduzido pela 

Resolução nº 027/2015-CPMP, na seguinte forma: 

……………………………………………………………………………………… 

“k) DEFESA DA EDUCAÇÃO - Grupo I - Conhecer dos fatos lesivos ao direito à educação objetos de representações inquéritos e 

notícias de fato, sem prejuízo da iniciativa de ofício, envolvendo as atividades das redes de ensino privada e pública, estadual e 

municipal, incluído o fornecimento de alimentação e transporte escolar, nas áreas do Ensino Fundamental Maior (7º ao 9º Ano) e 

Médio; do Ensino Superior público estadual; das modalidades Educação a Distância (EAD), Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e educação de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, promovendo-

lhes a apuração por instauração dos procedimentos administrativos pertinentes e respectivas ações judiciais, bem como oficiar nas 

ações coletivas de terceiros de igual natureza em questões da especialidade. Manter intercâmbio com conselho de acompanhamento 

do FUNDEB e conselho estadual de educação e proceder a visitas e inspeções nas escolas das redes privada e pública, estadual e 

municipal, do Ensino Fundamental Maior (7º ao 9º Ano) e Médio, justificando a atuação regional do órgão na fiscalização e 

fomento de políticas públicas relacionadas a essas modalidades de ensino. Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria 

da especialidade, providenciando o seu cumprimento. Promover ações civis de improbidade administrativa por fatos sem 

repercussão no patrimônio público material, apurados em autos da especialidade em que oficie. Grupo II - Conhecer dos fatos 

lesivos ao direito à educação objetos de representações inquéritos e notícias de fato, sem prejuízo da iniciativa de ofício, 

envolvendo as atividades das redes privada e pública, estadual e municipal, incluído o fornecimento da alimentação e transporte 

escolar, nas áreas da Educação Infantil, do ensino Fundamental Menor (1º ao 6º Ano) e Médio; das modalidades Educação Especial 

na perspectiva inclusiva, em todos os níveis de ensino, e educação de adolescentes abrigados e afastados do convívio familiar 

(ECA, art. 101, VII e VIII), promovendo-lhes a apuração por instauração dos procedimentos administrativos pertinentes e 

respectivas ações judiciais, bem como oficiar nas ações coletivas de terceiros de igual natureza em questões da especialidade. 

Manter intercâmbio com conselho de alimentação escolar e conselho municipal de educação e proceder a visitas e inspeções nas 

escolas das redes privada e pública, estadual e municipal, das áreas da Educação Infantil e do ensino Fundamental Menor (1º ao 6º 

ano), justificando a atuação regional do órgão na fiscalização e fomento de políticas públicas relacionadas a essas modalidades de 

ensino. Conhecer das precatórias ministeriais versando matéria da especialidade, providenciando o seu cumprimento. Promover 

ações civis de improbidade administrativa por fatos sem repercussão no patrimônio público material, apurados em autos da 

especialidade em que oficie.” 

 Art. 2º As atribuições das 4ª e 5ª Promotorias de Justiça Especializadas de São Luís (Defesa da Educação) passam a ter as 

definições do anexo a esta resolução. 
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Art. 3º O anexo III (Promotorias de Justiça/Promotores de Justiça da entrância final – número, classificação funcional e 

atribuições), da Resolução nº 002/2009-CPMP, com a redação dada pela Resolução nº 053/2013-CPMP, passa a ter, na descrição 

do campo ‘atribuições’ constante dos seus números de ordem 059 e 060, a correspondente redação do anexo a esta resolução 

(anexo único). 

Art. 4º Os subtemas a seguir descritos serão de atribuição concorrente de ambas as Promotorias de Justiça de Defesa da Educação 

de São Luís, em suas respectivas redes de ensino: evasão escolar, acesso educacional (escola próxima à residência do educando, 

matrícula de irmãos na mesma escola, qualidade da oferta, chamada pública), distorção idade x série, tempo integral, infraestrutura 

(inspeção e vistoria nas escolas), material didático, avaliação e indicadores de qualidade, educação em direitos humanos, igualdade 

e gênero, relações étnico-raciais, controle social, gestão democrática (normatização, processo de escolha de diretores de escolas, 

prestação de contas), conselhos escolares, associação de pais, protagonismo juvenil, fóruns de educação, projeto político-

pedagógico, regimento escolar, acessibilidade, inclusão digital, tecnologias assistivas e suportes, valorização do magistério, 

conferências municipais e estadual de educação, financiamento da educação, Educação Básica do Campo (EBC): Educação Escolar 

Indígena (EEI): Educação Escolar Quilombola (EEQ). 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

São Luís, 28 de novembro de 2019. 

 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

Procurador-Geral de Justiça 

Presidente do Colégio de Procuradores 

 

A N E X O (Resolução nº 88/2019-CPMP) 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS DE SÃO LUÍS 

[...] [...] [...] [...] 
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 4ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res. 053/2017) 

4ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(1º Promotor de 

Justiça da Educação) 

-Defesa da educação – grupo I (Res. nº 02/2009-CPMP, art. 6º 

A, ‘k’) 
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5ª Promotoria de 

Justiça 

Especializada 

(Res. 053/2017) 

5ª Promotoria de 

Justiça Especializada 

(2º Promotor de 

Justiça da Educação) 

-Defesa da educação – grupo II (Res. nº 02/2009-CPMP, art. 6º 

A, ‘k’) 

[...] [...] [...] [...] 

 

 

 

Promotorias de Justiça da Comarca da Capital 
 

MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

PORTARIA 

 

O Promotor de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís, usando das atribuições que 

lhe confere o art. 129, II e III da Constituição da República e o art. 26, I da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 

Federal n.º8.625/93), e nos termos da Resolução nº023/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, considerando 

representação formulada por Carlos Nonato de Araújo Belo e Marcela Patrícia Macedo Belo Fort, versando sobre o risco de 

acidentes de trânsito aos transeuntes que utilizam o lado esquerdo da Rua Silva Jardim, esquina com a Rua Barão de Itapary, haja 


