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São Luís/MA, 25 de janeiro de 2021.

A sua Excelência o(a) Senhor(a)

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA

Com atribuição na defesa dos direitos Infância e Juventude
 
 

Assunto: Inspeções das Instituições, junto aos programas municipais de atendimento para a

execução das medidas socioeducativas em meio aberto.

 

          Senhor(a) Promotor(a) de Justiça,

 

          Tendo em vista a Resolução nº 204/2019 CNMP, que dispõe sobre a uniformização das

fiscalizações, pelos membros do Ministério Público dos Estados, junto aos programas municipais

de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, aplicadas a

adolescentes em decorrência da prática de ato infracional,

          Informo que o CNMP está implementando o módulo do Sistema de Resoluções, que

receberá tratamento dos dados da citada resolução, assim sendo, para viabilizar o cadastro das

unidades no sistema, solicitamos o envio dos dados das entidades executoras das medidas

em meu aberto: nome da entidade, CNPJ, telefone, endereço, Município e Estado, no prazo

máximo de 5 (cinco) dias.
 

              Atenciosamente,

* Assinado eletronicamente

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Corregedoria Geral do Ministério Público

_

2021: O Ministério Público do Maranhão na defesa dos direitos humanos e da efetividade das
políticas públicas

Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty65.076-906, SAO LUIS - MA

* 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 OFC-CIRC-CGMP,
Número do Documento 22021 e Código de Validação 253F3DB41B.



THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO
Corregedora-geral do Ministério Público

Matrícula 260679

Documento assinado. Ilha de São Luís, 25/01/2021 12:32 (THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO)

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Corregedoria Geral do Ministério Público

_

2021: O Ministério Público do Maranhão na defesa dos direitos humanos e da efetividade das
políticas públicas

Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty65.076-906, SAO LUIS - MA

* 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 OFC-CIRC-CGMP,
Número do Documento 22021 e Código de Validação 253F3DB41B.

2


