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RESOLUÇÃO Nº 50/2017 - CPMP

Dispõe sobre a proposta para a conces-
são da Medalha do Mérito do Ministério
Público instituída pela Portaria nº 426/
84 alterada pela Resolução nº 03/2010
de 13/04/2010 do Ministério Público
Estadual e dá outras providências.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista a aprovação, por unanimidade, do relatório
da Comissão nos autos do processo administrativo nº 13024AD/2016,
na sessão extraordinária do dia 22 de novembro de 2017,

RESOLVE

Art. 1º. Conferir a Medalha do Mérito do Ministério Público -
Celso Magalhaes, ao empresério e médico ANTONIO LEITE ANDRADE,
em reconhecimento à prática de atos relevantes em favor do Ministério
Público e, em especial, a doação do terreno para construção da sede das
Promotorias de Justiça de Imperatriz/MA.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

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

São Luís, 22 de novembro de 2017.

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-Geral de Justiça

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 51/2017 - CPMP

Dispõe sobre a proposta para a conces-
são da Medalha do Mérito do Ministério
Público instituída pela Portaria nº 426/
84 alterada pela Resolução nº 03/2010
de 13/04/2010 do Ministério Público
Estadual e dá outras providências.

O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista a aprovação, por unanimidade, do relatório da
Comissão nos autos do processo administrativo nº 10342/2017 (DIGIDOC),
na sessão extraordinária do dia 22 de novembro de 2017,

RESOLVE

Art. 1º. Conferir a Medalha do Mérito do Ministério Público - Celso
Magalhaes, ao Corregedor Nacional do Ministério Público ORLANDO
ROCHADEL MOREIRA, em reconhecimento à sua atuação em defesa do Mi-
nistério Público brasileiro e, em especial, pela destacada atuação na Comissão
de Planejamento do Conselho Nacional do Ministério Público.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor nesta data.

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

São Luís, 22 de novembro de 2017.

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO
Procurador-Geral de Justiça

Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça

TERMOS   DE   COMPROMISSO

2ª  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Barra  do  Corda - MA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 02/2017 e
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 009/2017
Compromitente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Compromissário: MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA (MA)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO,
representado pelo Promotor de Justiça infra-assinado, Edilson Santana de
Sousa, Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Barra do Corda (MA),
doravante denominado COMPROMITENTE, e o MUNICÍPIO DE BAR-

RA DO CORDA (MA), pessoa jurídica de direito público interno, com

sede na Rua Isaac Martins, nº 371, Centro, Cidade do mesmo nome,
doravante denominado COMPROMISSÁRIO, neste ato, representado pelo
Prefeito, Wellrick Oliveira Costa da Silva, este assistido pelo Assessor

Jurídico da Prefeitura, Salatiel Costa dos Santos, advogado inscrito na
OAB/MA sob o nº 14613-A; e pelo Controlador-Geral, Antonio Joabe
Bonfim Rodrigues, OAB/MA Nº 7948.

CONSIDERANDO o conjunto das informações coligidas nos au-
tos do Procedimento Administrativo nº 002/2017 e no Procedimento
Administrativo nº 009/2017, que denota a ocorrência muito constante
de falta de alimentação escolar nas Unidades de Ensino do Município;

CONSIDERANDO que, em 16 de junho do corrente ano, o

compromissário firmou compromisso para o cumprimento do calendário
escolar que prevê 800 (oitocentas) horas anuais em 200 (duzentos) dias,
meta que tem sido prejudicada pela fala de alimentação escolar, que, se-

gundo se comprovou, tem ensejado a liberação de alunos no meio do turno
para fins de se alimentar;

CONSIDERANDO que os recursos do Fundo Nacional do Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE) pendentes de liberação em razão de atraso em prestação
de constas, foram efetivamente liberados, podendo ser imediatamente aplicados,

em que pese a vigência de contrato de fornecimento;

CONSIDERANDO que a educação é direito de todos e dever do

Estado e da família, devendo "[…] ser promovida com a colaboração da

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho", assegurado

gozo desse direito com prioridade absoluta às crianças, adolescentes e

jovens (art. 205, c/c art. 227, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e indivi-

duais indisponíveis (CF, art. 127), incumbindo-lhe zelar pelo efetivo res-

peito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública e aos

direitos assegurados pela Constituição e promover as medidas necessárias

à sua garantia (CF, art. 129, II),

CELEBRAM o presente TERMO DE COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, conforme previsão dos artigos 5º, §

6º, da Lei nº 7347/85, 784, inciso II, do Código de Processo Civil, e 201,

inciso V, e 224, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, mediante as

seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - O COMPROMISSÁRIO manterá o programa de
alimentação escolar em pleno funcionamento, garantindo que em todos os dias,

e turnos letivos, os alunos sejam atendidos com alimentação escolar.

CLÁUSULA 2ª - Para cumprimento da cláusula anterior, o

COMPROMISSÁRIO entregará semanalmente o quantitativo de alimen-

tos na própria Unidade Escolar, responsabilizando os gestores escolares

por manter o restaurante, obedecendo o cardápio regular.

CLÁUSULA 3ª - O COMPROMISSÁRIO manterá disponí-

vel em cada unidade escolar, e acessível a todos os interessados, o cardápio

semanal de alimentação a ser fornecida, devidamente assinado pelo pro-

fissional graduado em Nutrição responsável pelo restaurante das escolas,
observando em relação aos alunos que porventura apresentem quadro de
intolerância ou alergia o cardápio adequado.

CLÁUSULA 4ª - Fica estipulada multa no valor de R$ 1.000,00
(mil reais) ao dia, com reincidência diária enquanto durar a espera pelo
cumprimento, devida em face de qualquer fato que configure descumprimento
(total ou parcial, por ação ou omissão) de qualquer das cláusulas do presen-
te Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, respondendo
solidariamente pelo pagamento o Município de Barra do Corda (MA) e o
Prefeito Municipal signatário.
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