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CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Públi-
co a proteção dos interesses difusos e coletivos entre os quais os das pessoas
com deficiência (art. 129, II e III, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que a educação é direito de todos, devendo
ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho (art. 205, Constituição Federal);

CONSIDERANDO que o ensino deverá ser norteado pelo prin-
cípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
(art. 206, I, Constituição Federal);

CONSIDERANDO que as pessoas com deficiência têm o direito
à educação, sem discriminação e em igualdade de oportunidades (art. 24, da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da
Organização das Nações Unidas - Decreto Presidencial nº 6.949/2009);

CONSIDERANDO que o Poder Público deve assegurar o pleno
exercício do direito fundamental à educação das pessoas com deficiência,
e que é compulsória a matrícula de alunos com deficiência capazes de se
integrarem no sistema regular de ensino nos cursos regulares de estabele-
cimentos públicos e particulares (art. 2º, caput, e art. 2º, parágrafo único,
I, "f", da Lei nº. 7.853/1989);

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de
2011 que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional
especializado e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012,
que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista;

CONSIDERANDO que a inclusão de alunos com deficiên-
cia está prevista nas normas gerais da educação nacional, e que
nenhuma escola, pública ou privada, pode impedir ou dificultar a
educação inclusiva de tais alunos;

CONSIDERANDO que os sistemas de ensino devem assegurar
aos educandos com necessidades especiais professores com especialização
adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado;

CONSIDERANDO que "deve ser assegurada, no processo
educativo de alunos que apresentam dificuldades de comunicação e sina-
lização diferenciadas dos demais educandos, a acessibilidade aos conteú-
dos curriculares, mediante a utilização de linguagens e códigos aplicá-
veis, como o sistema Braille e a língua de sinais, sem prejuízo do apren-
dizado da língua portuguesa, facultando-lhes e às famílias a opção pela
abordagem pedagógica que julgarem adequada, ouvidos os profissionais
especializados em cada caso" (art. 12, § 2.º, da Resolução nº. 02/2002,
do Conselho Nacional de Educação);

CONSIDERANDO que a Resolução n.º 291/2002, do Conselho
Estadual de Educação do Maranhão, em seu art. 1º, estabelece que a educa-
ção especial insere-se na educação básica, abrangendo educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio devendo as escolas municipais
disponibilizar os recursos necessários à educação especial;

CONSIDERANDO que, em atividade de atendimento ao pú-
blico, a Senhora Adilza dos Santos Paula informou que seu filho,
André dos Santos Paula, é pessoa com deficiência e estudará na
Escola Estadual Centro de Ensino José Neves de Oliveira, no
município de Itinga do Maranhão, passando a cursar a 1ª série do
Ensino Médio, e que o aluno, por ser portador de síndrome de Down,
necessita do atendimento especializado em sala de aula, bem como escla-
receu que na escola onde se encontra matriculado não dispõe atualmente
de nenhum professor para acompanhamento especial;

Considerando que as aulas do estabelecimento de ensino supra
já se iniciaram e o aluno André dos Santos Paula ainda não as está
frequentando, em virtude de não ter o profissional da educação para o
atendimento especializado;

Resolve RECOMENDAR que:

1. A Secretaria Estadual de Educação disponibilize todos os recur-
sos pedagógicos que os alunos com deficiência necessitam para a efetivação
do direito fundamental à educação inclusiva;

2. A Secretaria Estadual de Educação cumpra a Lei de Diretrizes e
Base da Educação e garanta ao aluno com deficiência o professor com
especialização adequada em nível médio ou superior para o atendimento
especializado, bem como professor do ensino regular, capacitado para
integração desses educandos nas classes comuns.

Fixe-se o prazo de 10 (dez) dias para que sejam realizadas as
devidas providências pela Secretaria Estadual de Educação.

São os termos da Recomendação do Ministério Público Estadual.

Encaminhe-se cópia da presente recomendação para o Diretor da
Escola Estadual Centro de Ensino José Neves de Oliveira e para o Gestor
da Unidade Regional de Educação de Açailândia.

Expeça-se ofício para a Biblioteca do Ministério Público solici-
tando a publicação da presente recomendação no Diário Oficial do MPMA.
Itinga do Maranhão/MA, 16 de fevereiro de 2017.

NARA THAMYRES BRITO GUIMARÃES ALENCAR
Promotora de Justiça

Titular de Itinga do Maranhão/MA

RESOLUÇÃO

Colégio  de  Procuradores  de  Justiça  do  Ministério  Público  - CPMP

RESOLUÇÃO Nº 40/2017 - CPMP

Altera a redação do inciso VI, do artigo
6º, da Resolução nº 10/2009-CPMP.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas
atribuições legais e na forma da Lei Complementar Estadual nº 013, de
25 de outubro de 1991, tendo em vista a aprovação sessão ordinária
realizada no dia 23 de fevereiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O inciso VI, do artigo 6º, da Resolução nº 10/2009 - CPMP,
de 14 de dezembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume,
bem como de remessa de cópia para publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público."

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência e cumpra-se. Publique-se no Diário da Justiça do
Estado do Maranhão e no Boletim Interno Eletrônico.

São Luís/MA, 10  de março de 2017.

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-Geral de Justiça

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

DEFENSORIA   PÚBLICA   DO   ESTADO

ADESÃO

EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP.
Processo 270/2017 - DPE. A Defensoria Publica do Estado vem a público
divulgar adesão a Ata de Registro de Preços n° 57/2016-PGJ/MA, oriunda
do Pregão Eletrônico n° 051/2016-SRP/PGJ, cujo objeto é a contratação
eventual e futura de empresa especializada na prestação de serviços de

abimaelfreitas
Realce


