
 
ESTADO DO MARANHÃO 
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RESOLUÇÃO Nº 13/2013 – CPMP (DJE 18/01/2013) 

 

 

Cria, na estrutura administrativa da Procuradoria Geral de Justiça, o Gabinete de Integração Operacional, institui a Câmara 

de Coordenado- res dos CAOP’s e dá outras providências. 

 
O COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 11, inciso III, da Lei Complementar nº 13/91, 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º Fica criado na estrutura administrativa da Procuradoria Geral de Justiça o Gabinete de Integração Operacional, órgão 

destina- do ao desempenho das atividades administrativas comuns aos Centros de Apoio Operacionais, bem como de facilitação 

da articulação entre as suas ações convergentes. 

 
Art. 2º O Gabinete de Integração Operacional funcionará sob a supervisão da Câmara de Coordenadores, colegiado formado 

pelos titu- lares dos Centros de Apoio Operacionais com a finalidade de promover o intercâmbio de experiências e conhecimentos entre 

esses órgãos. 

 
Art. 3º O Gabinete de Integração Operacional será chefiado por um servidor efetivo do quadro funcional do Ministério 

Público, preferentemente ocupante de cargo de analista ministerial. 

 
Art. 4º Compete ao Gabinete de Integração Operacional, sem prejuízo das funções das equipes próprias de cada um dos Centros 

de Apoio Operacionais: 

 
I- através da Seção de Expediente: 

 
a) receber os processos e demais expedientes administrativos des- tinados aos Centros de Apoio Operacionais, encaminhando-os 

aos seus destinatários e exercendo o controle da sua tramitação interna; 

 
b) proceder às medidas necessárias à expedição e publicação dos atos de responsabilidade dos Centros de Apoio 

Operacionais, providenciando, quando o caso, o seu cumprimento; 

 
c) organizar e manter arquivos com as atas de reuniões e demais atos da Câmara de Coordenadores; 

 
d) providenciar o cumprimento de requisições, notificações e outras diligências externas decorrentes das atividades-fim dos 

Centros de Apoio Operacionais; 

 
e) exercer outras atribuições compatíveis com   a   natureza do seu serviço. 

 
II – através da Seção de Cadastro de Ações Penais e Civis Públicas: 

 
a) manter os cadastros de ações penais e civis públicas do Ministério Público; 

 
encaminhar ao gabinete do Procurador-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do Ministério Público, até o dia cinco de cada mês 

 

relatórios das movimentações havidas no mês anterior nas ações penais e civis públicas, discriminados por comarca e Promotoria de 

Justiça e por área de especialização das ações; 

 
b) extrair dos cadastros de ações, semanalmente, a relação dos processos sem registro de movimentação há mais de sessenta dias, 

encaminhando-a aos coordenadores dos Centros de Apoio Operacionais; 

 
c) prestar assessoramento e apoio técnico-operacional aos even- tos dos Centros de Apoio Operacionais, sem prejuízo da atuação 

dos órgãos próprios da Procuradoria-Geral de Justiça; 

 
d) exercer outras atribuições compatíveis com   a   natureza do seu serviço. 

 



Art. 5º A Câmara de Coordenadores será presidida por um dos seus integrantes, escolhido por seus pares para um período de seis 

meses no primeiro dia útil dos meses de janeiro e julho, e funcionará na conformidade de regimento interno pelos mesmos elaborado. 

Art. 5º A Câmara de Coordenadores será presidida por um dos seus integrantes, escolhido por seus pares, no primeiro dia útil dos 

meses de janeiro e julho, e designado pelo Procurador-Geral de Justiça, para um período de 6 (seis) meses, devendo funcionar em 

conformidade com seu Regimento Interno. (Redação dada pela Resolução 102/2021-CPMP, de 05 de maio de 2021) 

 Parágrafo único. O Regimento Interno de que trata o caput deste artigo será elaborado pela própria Câmara de Coordenadores, 

devendo ser submetido à aprovação do Procurador-Geral de Justiça. . (Acrescentado pela Resolução 102/2021-CPMP, de 05 de maio de 

2021) 
Art. 6º Fica aprovada proposta de criação dos seguintes cargo e funções de confiança, destinados à lotação na chefia do Gabinete 

de Integração Operacional e nas seções necessárias ao seu funcionamento: 

 
I – um de Coordenador, referência CC-08; 

 
II - dois de Chefe de Seção, referência CC-05. Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. REGI S TRE - SE , P UBLI Q UE - SE E C UMP RA - SE . 

São Luís, 16 de janeiro de 2013. 

 
REGINA LÚCIA DE ALMEIDA ROCHA 

Procuradora-Geral de   Justiça Presidenta do Colégio de Procuradores 
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