
Plano
de Ações

Integradas do
Ministério Público

do Estado do Pará
na Área da Educação





PLANO DE AÇÕES INTEGRADAS 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO PARÁ 
NA ÁREA DA EDUCAÇÃO¹ 

Quadriênio 2019-2022

1   Instituído por meio da Resolução n.° 12/2019-CPJ, de 8/8/2019, durante a 
Sessão Ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Pará.



PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Gilberto Valente Martins

COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
Manoel Santino Nascimento Junior
Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves
Claudio Bezerra de Melo
Ubiragilda Silva Pimentel
Luiz Cesar Tavares Bibas
Geraldo de Mendonça Rocha
Francisco Barbosa de Oliveira
Dulcelinda Lobato Pantoja
Marcos Antônio Ferreira das Neves
Adélio Mendes dos Santos
Mariza Machado da Silva Lima
Antônio Eduardo Barleta de Almeida
Ricardo Albuquerque da Silva
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
Mario Nonato Falângola
Maria da Conceição Gomes de Souza
Maria da Conceição de Mattos Sousa
Leila Maria Marques de Moraes
Tereza Cristina Barata Batista de Lima
Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos
Estevam Alves Sampaio Filho
Jorge de Mendonça Rocha
Maria do Perpétuo Socorro Velasco dos Santos
Hezedequias Mesquita da Costa
Maria Célia Filocreão Gonçalves
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
Nelson Pereira Medrado
Rosa Maria Rodrigues Carvalho
Hamilton Nogueira Salame
Waldir Macieira da Costa Filho
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

CONSELHO SUPERIOR
Gilberto Valente Martins
Jorge de Mendonça Rocha
Waldir Macieira da Costa Filho
Leila Maria Marques de Moraes
Maria da Conceição de Mattos Sousa
Dulcelinda Lobato Pantoja
Hamilton Nogueira Salame

CORREGEDOR-GERAL
Jorge de Mendonça Rocha

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 
ÁREA JURÍDICO-INSTITUCIONAL
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 
ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Rosa Maria Rodrigues Carvalho

OUVIDOR-GERAL 
Ricardo Albuquerque da Silva



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ
Rua João Diogo, n.° 100 – Bairro da Cidade Velha
CEP n.° 66015-160 – Belém-Pará – Fone: (91) 4006-3400

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CIDADANIA
Adriana de Lourdes Mota Simões Colares
Promotora de Justiça
Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Cidadania

Frederico Augusto de Morais Freire
Promotor Auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania
Período: 12/6/2017 a 16/5/2019

Jocilene Fialho da Silva
Assessora do Centro de Apoio Operacional da Cidadania

Rosilda Pacheco e Silva
Auxiliar Administrativo do Centro de Apoio Operacional da Cidadania



Portaria n.° 1.249/2017-MP/PGJ – 
6/3/2017
Período: Maio/2017 a Julho/2019 

PROMOTORES DE JUSTIÇA
Adriana de Lourdes Mota Simões Colares
Afonso Jofrei Macedo Ferro
Alan Johnnes Lira Feitosa
Albely Miranda Lobato
Alessandra Rebelo Clos
Aline Neiva Alves da Silva
André Cavalcanti de Oliveira
Andressa Érica Ávila Pinheiro
Ângela Maria Balieiro Queiroz
Bruno Saravalli Rodrigues 
Carlos Alberto Fonseca Lopes
Carlos Lamarck Magno Barbosa
Carmen Burle da Mota
Daniel Braga Bona
Darlene Rodrigues Moreira
Eduardo José Falesi do Nascimento
Elaine Carvalho Castelo Branco
Ely Soraya Silva César
Erica Almeida de Sousa
Érika Menezes de Oliveira
Francisco Simeão de Almeida Júnior
Frederico Augusto de Morais Freire
Gustavo Rodolfo Ramos de Andrade
Ioná Silva de Sousa Nunes
Ítalo Costa Dias
Jeanne Maria Farias de Oliveira
Juliana Nunes Félix
Ligia Valente do Couto de Andrade
Lílian Regina Furtado Braga
Lorena de Albuquerque Rangel Moreira Cruz
Louise Rejane de Araújo Silva
Luiz Alberto Almeida Presotto
Maria da Graças Corrêa Cunha
Mariela Correa Hage 

Mayana Silva de Souza Queiroz 
Nadilson Portilho Gomes
Naiara Vidal Nogueira
Osvaldino Lima de Sousa
Paula Suely de Araújo Alves Camacho
Patrícia Carvalho Medrado Assmann
Regiane Brito Coelho Ozanan
Regina Luiza Taveira da Silva
Reginaldo César Lima Álvares
Renata Valéria Pinto Cardoso Lisboa
Sabrina Mamede Napoleão Kalume
Sílvia Branches Simões
Suely Regina Ferreira Aguiar Catete
Tatiana Ferreira Granhen
Waldir Macieira da Costa Filho

Portaria n.° 4.920/2019-MP/PGJ, a contar 
de 12/8/2019 
Período: A partir de Agosto/2019

PROMOTORES DE JUSTIÇA
Adriana de Lourdes Mota Simões Colares
Andressa Érica Ávila Pinheiro
Bruno Saravalli Rodrigues
Cristina Maria de Queiroz Colares
Eduardo José Falesi do Nascimento 
Fabia Mussi de Oliveira Lima
Francisco Simeão de Almeida Júnior
Frederico Augusto de Morais Freire
Ioná Silva de Sousa Nunes
Jeanne Maria Farias de Oliveira
Juliana Cabral Coutinho Andrade
Ligia Valente do Couto de Andrade
Mayanna Silva de Souza Queiroz
Mariela Corrêa Hage
Nadilson Portilho Gomes
Paula Suely de Araújo Alves Camacho
Sabrina Mamede Napoleão Kalume

GRUPO DE TRABALHO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO – GT EDUCAÇÃO



GRUPO DE APOIO TÉCNICO INTERDISCIPLINAR - GATI
Danielly Laurentino Damásio
Diana Barbosa Gomes Braga
Luís Carlos Pina de Carvalho

COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (COGEPE)
Marly Dantas Nery
Renata Cristina de Matos Martins

REVISÃO DE TEXTO
Irene Gomes de Vasconcellos Palheta

PROJETO GRÁFICO E EDITORAÇÃO
André Luiz dos Santos Anchieta
Leonardo Santos Macedo
Marco Antonio Gonçalves Vasques
Ruth Barros Campos

NORMALIZAÇÃO
Sizete Medeiros do Nascimento
Biblioteconomista

FOTOGRAFIA
Clóvis da Silva Ferrina
Dilaelson Rego Tapajós
Nadilson Portilho Gomes

COLABORADORES
Leonardo Santos Macedo
Estagiário do Curso de Ciência da Computação

Saymon Daniel Nery Barros
Estagiário do Curso de Direito



P221p Pará. Ministério Público. Centro de Apoio Operacional da Cidadania. Grupo de 
Trabalho em Defesa da Educação

Plano de Ações Integradas do Ministério Público do Estado do Pará na Área 
da Educação: quadriênio 2019-2022 / Ministério Público do Estado do Pará. Centro 
de Apoio Operacional da Cidadania. Grupo de Trabalho em Defesa da Educação. – 
Belém, 2019.

43 p.

1. Ministério Público – Pará – Centro de Apoio Operacional da Cidadania. 
2.  Grupo de Trabalho em Defesa da Educação – GT Educação.  3. Plano de Ações. 
4. Direito à Educação.  I. Martins, Gilberto Valente - Procurador-Geral de Justiça. II. 
Colares, Adriana de Lourdes Mota Simões - Promotora de Justiça Coordenadora.  
III. Título.

CDD: 341.2733

Catalogação na Publicação (CIP)



Sumário
APRESENTAÇÃO ................................................................................ 11

JUSTIFICATIVA .................................................................................. 13

METODOLOGIA ................................................................................... 15

DIRETRIZ ............................................................................................ 16

OBJETIVO GERAL ............................................................................... 16

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/INICIATIVAS/INDICADORES/
PROBLEMAS/GRAUS DE PRIORIDADE/METAS/FACILITADORES/
EXECUTORES ..................................................................................... 17

FATORES QUE PODEM IMPACTAR O PLANO ....................................... 38

GESTÃO DO PLANO ............................................................................ 40

VIGÊNCIA E REVISÃO DO PLANO ........................................................ 40

RESULTADOS ESPERADOS ................................................................. 41

FONTES CONSULTADAS ..................................................................... 42





A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será 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.

(CF/88, art. 205)





11

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação são marcos para a educação, favorecendo 
uma ampla movimentação da sociedade brasileira em torno da 
garantia dos direitos sociais, entre os quais o acesso ao ensino 
de qualidade, em seus diversos níveis, etapas e modalidades, 
como uma premissa básica da democracia.

Contudo, são crescentes os desafios sociais e jurídicos 
trazidos ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) na 
defesa do direito fundamental à educação, considerando que o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no Pará 
é um dos mais baixos do Brasil, conforme refletem as deman-
das enfrentadas nessa área pelos órgãos de execução, sobre-
tudo em decorrência da insuficiência de serviços e ineficácia 
das ações públicas para o seu atendimento. 

Ante essa constatação, instituiu-se, no âmbito do MPPA, o 
Grupo de Trabalho em Defesa da Educação (GT Educação), pela 
Portaria n.° 1.249/2017- MP/PGJ, de 6 de março de 2017, co-
ordenado pelo Centro de Apoio Operacional da Cidadania (CAO 
Cidadania), que construiu, com o apoio técnico da Comissão 
de Gestão do Planejamento Estratégico (COGEPE) e do Grupo 
de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI), o presente Plano de 
Ações Integradas do Ministério Público do Estado do Pará na 
Área da Educação, para o quadriênio 2019-2022.

O presente Plano está em consonância com o planejamen-
to estratégico do MPPA, com o Plano Nacional de Atuação do 
Ministério Público na Defesa do Direito à Educação, com os 
Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação, consti-
tuindo-se em instrumento norteador para o aperfeiçoamento 
da atividade institucional.

Fundamentado em diagnóstico extraído das experiências 

APRESENTAÇÃO
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vivenciadas pelos Promotores de Justiça com atuação na área 
da educação, foi possivel identificar os principais conflitos, as 
controvérsias e os problemas, definir “o que fazer” e “como fa-
zer” para mitigar e/ou solucionar as situações críticas de le-
sões ou de ameaças ao direito fundamental à educação.

Apresentando as intenções do Ministério Público do Esta-
do do Pará e os resultados que se pretende atingir no período 
de quatro anos, expressos em diretriz, objetivos, iniciativas e 
metas, o Plano favorece o acompanhamento das políticas de 
educação, subsidiando a fiscalização da execução das ações e 
serviços no âmbito do Estado e de cada município.

Com efeito, o Plano, além de ser útil para orientar a ativi-
dade ministerial, fortalecendo a integração de seus membros 
e servidores, servirá como ferramenta para discentes, docen-
tes e demais usuários do ambiente escolar, contribuindo para 
a efetivação das políticas públicas de educação e consequente 
melhoria da qualidade de vida das pessoas, como resultados a 
serem perseguidos, em atenção ao princípio da transformação 
social e aos fundamentos e objetivos do Estado Democrático 
de Direito, proclamados pela Constituição Federal de 1988.

Gilberto Valente Martins
Procurador-Geral de Justiça
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A deficiência do quantitativo e a baixa valorização dos 
profissionais de magistério; a inexistência e/ou deficiência de 
infraestrutura física nas redes de ensino; a insuficiência no nú-
mero de vagas na educação básica, inclusive no atendimento 
de pessoas com necessidades educacionais especiais, em 
descumprimento das diretrizes e metas dos Planos Nacional, 
Estadual e Municipais de Educação; a ausência e/ou deficiên-
cia dos sistemas de controle e divulgação das informações 
pelas secretarias de educação em todos os setores, como ges-
tão de recursos humanos, transporte e alimentação escolar, 
manutenção, patrimônio e acompanhamento dos conselhos 
escolares, entre outros; a inexistência e/ou deficiência na qua-
lidade, quantidade e adequação à realidade local do transporte 
escolar (rodoviário e fluvial); a inexistência e/ou deficiência dos 
espaços de controle social; a inexistência e/ou deficiência de 
profissionais de apoio escolar, de acompanhante especializa-
do e demais agentes da educação inclusiva; a inexistência e/
ou deficiência de auxiliar de classe nas turmas de educação 
infantil, do quantitativo de técnicos na área educacional e de 
profissionais de apoio (merendeiras, vigias, serventes e portei-
ros); a carência de estratégias institucionais que favoreçam a 
atuação das Promotorias de Justiça com atribuições em maté-
ria de educação; a inexistência e/ou deficiência de insumos e 
equipamentos para atender às modalidades de educação, em 
especial a educação inclusiva; a inexistência e/ou deficiência 
na qualidade, na quantidade ou no acondicionamento da ali-
mentação escolar e existência de cantinas irregulares nas es-
colas; a violência no ambiente interno ou externo escolar e a 
deficiência na gestão de segurança nas escolas; a deficiência 
da rede de proteção intersetorial e na integração dessas polí-

JUSTIFICATIVA
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ticas voltadas ao atendimento do educando; a deficiência de 
informação sobre dados coletados e/ou sistematizados, pro-
venientes das fiscalizações e diagnoses pelo MPPA na área da 
educação; e a deficiência de regularização das escolas perante 
os conselhos estadual e municipais de educação estão entre 
os diversos problemas que atingem cotidianamente discentes, 
docentes e demais usuários do ambiente escolar, tanto em ní-
vel estadual quanto municipal, que muitas vezes precisam re-
correr ao Ministério Público em busca da garantia constitucio-
nal do direito fundamental à educação.

Consoante dados extraídos das experiências dos membros 
e das consultas ao CAO Cidadania e ao Grupo de Apoio Técnico 
Interdisciplinar (GATI), a má qualidade ou falta de alimentação 
escolar, o transporte escolar deficitário, a precária estrutura fí-
sica das escolas e a falta de professores são as demandas que 
mais chegam às Promotorias de Justiça com atuação na área 
da educação.

Diante disso, os órgãos de execução devem assumir pos-
tura proativa na fiscalização da Política Nacional de Educação, 
priorizando a prevenção dos problemas e a tutela coletiva, atu-
ando extrajudicialmente como intermediador da pacificação 
social, valendo-se de mecanismos de resolução consensual, 
como a negociação, a mediação, a conciliação, as práticas res-
taurativas, as convenções processuais, os acordos de resulta-
do, entre outros.

De fato, cabe ao Ministério Público, por imperativo cons-
titucional, a defesa do direito fundamental à educação, com a 
valorização da atuação resolutiva, caso seja suficiente, ou, ex-
cepcionalmente, valendo-se do mecanismo da judicialização, 
nas situações em que esta via seja indispensável.

O Plano se alinha às considerações e diretrizes da Resolu-
ção n.° 147, de 21 de junho de 2016, do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), e à “Carta de Brasília”, aprovada no 
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7° Congresso de Gestão do CNMP, em 22 de setembro de 2016, 
estimulando ações resolutivas e preventivas.

Nesse sentido, o presente Plano de Ações Integradas do 
Ministério Público do Estado do Pará na Área da Educação jus-
tifica-se como ferramenta para práticas institucionais estrutu-
rantes, conforme norteiam os respectivos objetivos e iniciati-
vas, contribuindo para a transformação da realidade social.

Adriana de Lourdes Mota Simões Colares
Promotora de Justiça

Coordenadora do CAO Cidadania

Para a coleta e sistematização das informações que com-
põem o Plano de Ações Integradas do MPPA na Área da Edu-
cação, sob a coordenação do CAO Cidadania, foram realizadas, 
nos anos de 2017 e 2018, dez oficinas ministradas pela Co-
missão de Gestão do Planejamento Estratégico (COGEPE), que 
utilizou as técnicas brainstorming, Matriz GUT e Análise SWOT, 
com a participação dos Promotores de Justiça que integram o 
GT Educação, em reuniões ordinárias e extraordinárias previs-
tas pela Portaria n.º 1.249/2017-MP/PGJ.

As técnicas adotadas permitiram a construção de uma 
Matriz de Contribuição evidenciando os principais problemas 
por ordem de prioridade, sendo definidos os objetivos que se 
pretende alcançar e as iniciativas a serem executadas pelos 
membros do MPPA, a previsão de facilitadores e os prazos es-
tabelecidos.

Do mesmo modo, foi deliberado que, com relação aos te-
mas caracterizados pela interdisciplinaridade e transversalida-
de, muitas das iniciativas serão executadas por meio da articu-

METODOLOGIA
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lação com entidades e/ou órgãos públicos ou privados.
Também foram apontados os fatores que podem impactar 

o Plano, os pontos fortes e os pontos fracos, como fatores in-
ternos, e as oportunidades e ameaças, como fatores externos. 

Todo o processo foi devidamente registrado em atas e 
documentos consignados em meio físico e digital, que foram 
revisados e organizados pela coordenação do CAO Cidadania, 
após análise e aprovação dos Promotores de Justiça envolvi-
dos nas atividades de elaboração do Plano.

O estabelecimento, para cada eixo definido no Plano, de 
indicadores aptos a mensurar o cumprimento das metas e a re-
solutividade das demandas diagnosticadas facilitará o monito-
ramento do cronograma e o seu acompanhamento por parte do 
CAO Cidadania, permitindo a correção de possíveis distorções 
na sua operacionalização, bem como na adoção de eventuais 
ajustes que se façam necessários.

Atuar no desenvolvimento de ações na área da educação, 
condição de concretização dos fundamentos e objetivos da Re-
pública Federativa do Brasil.

Fomentar a efetivação das políticas estadual e municipais 
de educação.

DIRETRIZ

OBJETIVO GERAL
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OBJETIVO 1
ATUAR VISANDO GARANTIR O QUANTITATIVO NECESSÁRIO DE PRO-
FISSIONAIS DE MAGISTÉRIO E CONTRIBUIR PARA A SUA VALORIZA-
ÇÃO.

INICIATIVAS
1. Realização de reuniões com a administração pública e com os sindi-

catos para o diagnóstico dos cargos necessários e as providências 
para seu provimento.

2. Acompanhamento da política salarial e de formação continuada 
dos profissionais de magistério.

INDICADOR 1
Descrição: Taxa de municípios em que o MPPA executa iniciativas que 
contribuem para o atendimento do quantitativo necessário de profissio-
nais de magistério ou para sua valorização.
Fórmula: 

∑ de municípios em que o MPPA executa iniciativas
que contribuem para o atendimento 

do quantitativo necessário de profissionais de
magistério ou para sua valorização

x 100
∑ de municípios do Estado do Pará

PROBLEMA Deficiência do quantitativo e baixa valorização dos 
profissionais de magistério.

GRAU DE PRIORI-
DADE 1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/INICIATIVAS/INDICADORES/
PROBLEMAS/GRAUS DE PRIORIDADE/METAS/

FACILITADORES/EXECUTORES
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METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
enfrentamento do 
problema.

2019 2020 2021 2022

15% 30% 45% 60%

FACILITADORES Nadilson Portilho Gomes e Andressa Érica Ávila 
Pinheiro

EXECUTORES Promotores de Justiça

OBJETIVO 2
CONTRIBUIR PARA A ADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DOS SISTEMAS DE 
ENSINO, EM ESPECIAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

INICIATIVAS
1. Solicitação de informações às secretarias de educação sobre o 

planejamento de construção, ampliação, reforma e/ou manutenção 
das unidades escolares.

2. Realização de reuniões com as secretarias de educação para o 
acompanhamento do planejamento de construção, ampliação, re-
forma e/ou manutenção das unidades escolares.

3. Solicitação de fiscalização ao Corpo de Bombeiros, a fim de regula-
rizar o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios.

4. Fiscalização das unidades de ensino.
INDICADOR 2

Descrição: Taxa de municípios em que o MPPA executa iniciativas que 
contribuem para a adequação física de unidades escolares.
Fórmula: 

∑ de municípios em que o MPPA executa iniciativas 
relacionadas à  infraestrutura das unidades escolares x 100

∑ de municípios do Estado do Pará
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PROBLEMA Inexistência e/ou deficiência de infraestrutura físi-
ca nas redes de ensino.

GRAU DE PRIORI-
DADE 2

METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
enfrentamento do 
problema.

2019 2020 2021 2022

10% 20% 40% 60%

FACILITADORES Paula Suely de Araújo Alves Camacho e Bruno 
Saravalli Rodrigues

EXECUTORES Promotores de Justiça

OBJETIVO 3
CONTRIBUIR PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 
PREVISTAS NOS PLANOS DECENAIS REFERENTES À EDUCAÇÃO BÁ-
SICA, EM ESPECIAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA, FOMENTANDO A MANU-
TENÇÃO DE CADASTRO RESERVA E A TRANSPARÊNCIA DE ACESSO A 
ESSES DADOS.

INICIATIVAS
1. Realização de levantamento e acompanhamento do cumprimento 

das metas e estratégias da educação básica e da educação espe-
cial no Estado e nos municípios, nos procedimentos administrativos 
destinados ao acompanhamento das políticas públicas. 

2. Solicitação às secretarias de educação a respeito da realização do 
censo escolar e seu resultado. 

3. Elaboração de minuta de recomendação pelo CAO Cidadania para 
atuação uniforme quanto à criação de sistema de informações que 
contemple: número de vagas ofertadas, número de matrículas do 
ensino regular e do Atendimento Educacional Especializado (AEE), 
relação de alunos enturmados e não enturmados, turmas por tur-
nos, disciplinas e docentes, parametrizados por escola.
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4. Expedição de instrumento para adequação da oferta de vagas à de-
manda existente, considerando as metas estabelecidas nos planos.

INDICADOR 3
Descrição: Taxa de municípios em que o MPPA executa iniciativas que 
contribuem para o cumprimento das metas referentes à educação bá-
sica.
Fórmula: 

∑ de municípios em que o MPPA executa iniciativas relacionadas 
ao cumprimento de metas referentes à educação básica x 100

∑ de municípios do Estado do Pará

PROBLEMA

Insuficiência no número de vagas na educação 
básica, inclusive no atendimento de pessoas com 
necessidades educacionais especiais, em des-
cumprimento das diretrizes e metas dos Planos 
Nacional, Estadual e Municipais de Educação.

GRAU DE PRIORI-
DADE 3

METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
enfrentamento do 
problema.

2019 2020 2021 2022

20% 40% 50% 80%

FACILITADORES Francisco Simeão de Almeida Júnior e Juliana 
Cabral Coutinho Andrade

EXECUTORES Centro de Apoio Operacional da Cidadania e Pro-
motores de Justiça

OBJETIVO 4
EXIGIR A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE 
A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM SITES OFICIAIS DO ESTADO E DOS MU-
NICÍPIOS, NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, TRANSPORTE E ALI-
MENTAÇÃO ESCOLAR E REDE FÍSICA.
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INICIATIVAS
1. Expedição de recomendação aos gestores locais para que promo-

vam a divulgação de informações sobre a Política de Educação em 
sites oficiais do Estado e dos municípios.

2. Integração com os demais órgãos de fiscalização e controle para 
monitoramento de dados.

3. Realização de acompanhamento do cumprimento do Termo de 
Ajustamento de Gestão firmado pelo município com o Tribunal de 
Contas para atendimento da Lei de Acesso à Informação (LAI) e da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

INDICADOR 4
Descrição: Taxa de municípios em que são disponibilizadas informa-
ções atualizadas em pelo menos duas áreas da Política de Educação 
indicadas no objetivo.
Fórmula: 

∑ de municípios que disponibilizam
informações sobre a política de educação x 100

∑ de municípios do Estado do Pará

PROBLEMA

Ausência e/ou deficiência dos sistemas de contro-
le e divulgação das informações pelas secretarias 
de educação em setores como gestão de recursos 
humanos, transporte e alimentação escolar, manu-
tenção, patrimônio e acompanhamento dos con-
selhos de controle social, entre outros.

GRAU DE PRIORI-
DADE 4

METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
enfrentamento do 
problema.

2019 2020 2021 2022

10% 30% 50% 80%
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FACILITADORES Frederico Augusto de Morais Freire e Bruno 
Saravalli Rodrigues 

EXECUTORES Promotores de Justiça

OBJETIVO 5
CONTRIBUIR PARA A SUFICIÊNCIA E QUALIDADE DO TRANSPORTE ES-
COLAR E INCENTIVAR A PUBLICIDADE E CONTROLE SOCIAL DE SEU 
GERENCIAMENTO.

INICIATIVAS
1. Expedição de recomendação para que seja observada a publicida-

de, nos sites oficiais, sobre procedimentos licitatórios, contratos fir-
mados, rotas e horários estabelecidos, quantitativo de alunos aten-
didos, veículos, condutores e monitores/acompanhantes.

2. Realização de reuniões com os conselhos do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e escolares, e a 
comunidade para o acompanhamento e avaliação dos serviços de 
transporte escolar.

3. Solicitação aos órgãos de trânsito com atribuições para promover a 
fiscalização do transporte rodoviário escolar e à Capitania dos Por-
tos para a fiscalização do transporte fluvial escolar.

INDICADOR 5
Descrição: Taxa de municípios em o MPPA executa iniciativas que con-
tribuem para a qualidade do transporte escolar.
Fórmula: 

∑ de municípios em que o MPPA executa iniciativas 
relacionadas à qualidade do transporte escolar x 100

∑ de municípios do Estado do Pará



23

PROBLEMA
Inexistência e/ou deficiência na qualidade, quanti-
dade e adequação à realidade local do transporte 
escolar (rodoviário e fluvial).

GRAU DE PRIORI-
DADE 5

METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
enfrentamento do 
problema.

2019 2020 2021 2022

25% 50% 70% 80%

FACILITADORES Ioná Silva de Sousa Nunes e Eduardo José Falesi 
do Nascimento

EXECUTORES Promotores de Justiça

OBJETIVO 6
ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR NOS CONSE-
LHOS E CONTRIBUIR PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS.

INICIATIVAS
1. Realização de eventos para promover a cidadania participativa em 

parceria com o Programa Estadual de Educação Fiscal e iniciativas 
congêneres.

INDICADOR 6
Descrição: Quantidade de eventos realizados pelo MPPA para promo-
ção da cidadania.

Fórmula: ∑ de eventos realizados

PROBLEMA Inexistência e/ou deficiência dos espaços de con-
trole social.

GRAU DE PRIORI-
DADE 6
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METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Número de even-
tos realizados pelo 
MPPA para o en-
frentamento do 
problema.

2019 2020 2021 2022

5 5 10 10

FACILITADORES Fabia Mussi de Oliveira Lima e Sabrina Mamede 
Napoleão Kalume

EXECUTORES Promotores de Justiça

OBJETIVO 7
FOMENTAR A FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS 
OU PRIVADOS POR PARTE DOS CONSELHOS COMPETENTES.

INICIATIVAS
1. Solicitação de capacitação e formação continuada dos membros 

dos conselhos.

2. Solicitação ao Estado e ao município de suporte técnico para análi-
se das prestações de contas pelos conselhos.

INDICADOR 7
Descrição: Taxa de municípios em que o MPPA fomenta a capacitação 
de integrantes dos conselhos de controle social. 
Fórmula: 

∑ de municípios em que o MPPA fomenta a capacitação de 
integrantes dos conselhos de controle social x 100

∑ de municípios do Estado do Pará

PROBLEMA Inexistência e/ou deficiência dos espaços de con-
trole social.

GRAU DE PRIORI-
DADE 6
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METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
enfrentamento do 
problema.

2019 2020 2021 2022

15% 30% 45% 60%

FACILITADORES Frederico Augusto de Morais Freire e Nadilson 
Portilho Gomes

EXECUTORES Promotores de Justiça

OBJETIVO 8
EXIGIR A ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO DE PESSOAL PARA A EDUCA-
ÇÃO INCLUSIVA.

INICIATIVAS
1. Solicitação aos gestores escolares, às secretarias de educação, di-

retorias e/ou coordenações de educação especial de informações 
sobre a demanda de pessoal nas instituições de ensino. 

2. Elaboração de minuta de recomendação pelo CAO Cidadania para 
atuação uniforme, quanto à adequação do quantitativo de profis-
sionais de apoio escolar, de acompanhante especializado e demais 
agentes da educação inclusiva, nas instituições de ensino.

3. Expedição de instrumento para adequação do quantitativo de pes-
soal para a educação inclusiva.

INDICADOR 8

Descrição: Taxa de municípios em que o MPPA atua para a adequação 
do atendimento para a educação inclusiva.

Fórmula: 

∑ de municípios em que o MPPA atua para 
a adequação do atendimento para a educação inclusiva x 100

∑ de municípios do Estado do Pará
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PROBLEMA
Inexistência e/ou deficiência de profissionais de 
apoio escolar, de acompanhante especializado e 
demais agentes da educação inclusiva.

GRAU DE PRIORI-
DADE 7

METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
enfrentamento dos 
problemas.

2019 2020 2021 2022

10% 20% 50% 70%

FACILITADORES Ligia Valente do Couto de Andrade e Andressa 
Érika Ávila Pinheiro

EXECUTORES Promotores de Justiça

OBJETIVO 9
EXIGIR A ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO DE PESSOAL PARA A EDUCA-
ÇÃO BÁSICA.

INICIATIVAS
1. Solicitação aos gestores escolares, às secretarias de educação, di-

retorias e/ou coordenações de informações sobre a demanda de 
pessoal nas instituições de ensino.

2. Elaboração de minuta de recomendação pelo CAO Cidadania para 
atuação uniforme, quanto à adequação do quantitativo de pessoal, 
auxiliar de classe nas turmas de educação infantil, no quantitativo 
de técnicos na área educacional e de profissionais de apoio (me-
rendeiras, vigias, serventes e porteiros), nas instituições de ensino.

3. Expedição de instrumento para adequação do quantitativo de pes-
soal.

INDICADOR 9
Descrição: Taxa de municípios em que o MPPA atua no que se refere à 
adequação da demanda de pessoal para educação básica.
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Fórmula: 

∑ de municípios em que o MPPA atua para 
a adequação da educação básica x 100

∑ de municípios do Estado do Pará

PROBLEMA

Inexistência e/ou deficiência de auxiliar de classe 
nas turmas de educação infantil, no quantitativo de 
técnicos na área educacional e de profissionais de 
apoio (merendeiras, vigias, serventes e porteiros).

GRAU DE PRIORI-
DADE 8

METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
enfrentamento do 
problema.

2019 2020 2021 2022

15% 30% 45% 60%

FACILITADORES Ioná Silva de Sousa Nunes e Mayanna Silva de 
Souza Queiroz

EXECUTORES Promotores de Justiça

OBJETIVO 10

PROPOR ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS PARA SUBSIDIAR A ATUAÇÃO 
DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO.

INICIATIVAS

1. Elaboração de minuta de ato conjunto, a ser expedido pela Procu-
radoria-Geral de Justiça e pela Corregedoria-Geral, com o objetivo 
de priorizar a atuação extrajudicial dos Promotores de Justiça com 
atribuição na área da educação.

2. Proposição aos órgãos da Administração Superior de expedição de 
ato regulamentando a atuação integrada de Promotores de Justiça.
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3. Elaboração de minuta de resolução para definição de estratégia de 
atuação regionalizada em matéria de educação. 

4. Elaboração de proposta de evento para apresentação das experi-
ências exitosas de outros Ministérios Públicos quanto à atuação 
regionalizada. 

5. Proposição de formulação do plano de comunicação estratégica e 
do plano de aprimoramento funcional que contemple a defesa da 
educação, com foco na fiscalização dos recursos.

6. Elaboração de manual de atuação em defesa da educação.

7. Proposição de criação/transformação de cargos especializados.

8. Revisão das atribuições dos cargos das Promotorias de Justiça 
para a defesa da educação.

9. Apresentação de proposta de ampliação do corpo técnico das re-
giões administrativas para apoio dos Promotores de Justiça com 
atribuições em matéria de educação.

INDICADOR 10
Descrição: Taxa de metas executadas pelo MPPA visando à atuação in-
tegrada/regionalizada.
Fórmula: 

∑ de metas executadas
x 100

∑   de metas programadas

PROBLEMA
Carência de estratégias institucionais que favore-
çam a atuação das Promotorias de Justiça com 
atribuições em matéria de educação.

GRAU DE PRIORI-
DADE 9

METAS

DESCRIÇÃO PRAZO

Quantidade de ini-
ciativas executa-
das anualmente.

2019 2020 2021 2022

1 3 3 2
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FACILITADORES Adriana de Lourdes Mota Simões Colares e Mariela 
Corrêa Hage

EXECUTORES Centro de Apoio Operacional da Cidadania e Cen-
tro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional

OBJETIVO 11
FOMENTAR O ATENDIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO COM IN-
SUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EDUCAÇÃO DE QUALIDA-
DE.

INICIATIVAS
1. Acompanhamento da execução dos recursos e programas existen-

tes nas redes de ensino, bem como do atendimento das normas 
estabelecidas sobre as ações dos programas suplementares.

2. Participação em discussões da Campanha Nacional pelo Direito à 
Educação, visando à implantação do Custo Aluno - Qualidade Inicial 
(CAQi) e do Custo Aluno -  Qualidade (CAQ).

3. Expedição de instrumento para atendimento das necessidades das 
instituições de ensino com insumos e equipamentos.

INDICADOR 11

Descrição: Taxa de municípios em que o MPPA atua para o atendimento 
da necessidade de recursos materiais para uma educação de qualidade.

Fórmula: 

∑ de municípios em que o MPPA atua para 
o atendimento das instituições de ensino x 100

∑ de municípios do Estado do Pará

PROBLEMA
Inexistência e/ou deficiência de insumos e equi-
pamentos para atender às modalidades de educa-
ção, em especial a educação inclusiva.

GRAU DE PRIORI-
DADE 10
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METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
cumprimento das 
metas.

2019 2020 2021 2022

15% 30% 45% 60%

FACILITADORES Juliana Cabral Coutinho Andrade e Paula Suely de 
Araújo Alves Camacho 

EXECUTORES Promotores de Justiça

OBJETIVO 12
EXIGIR A ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ÀS 
NORMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SANITÁRIA

INICIATIVAS
1. Expedição de ofícios ao órgão de Vigilância Sanitária responsável, 

Conselho Regional de Nutrição e Conselho de Alimentação Escolar 
para que considerem a regularidade da oferta da alimentação esco-
lar e do funcionamento de cantinas.

2. Expedição de instrumento para adequação da oferta da alimenta-
ção escolar. 

3. Solicitação ao Poder Executivo de campanhas nas escolas referen-
tes à alimentação saudável, bem como à implantação de hortas 
visando promover sustentabilidade em relação a alguns itens da 
alimentação escolar passíveis de cultivo na própria escola.

4. Realização de reunião com gestores municipais/estadual sobre a 
organização/planejamento e distribuição da alimentação escolar. 

5. Fiscalização visando à garantia da previsão de recursos do orça-
mento do município/estado para complementação de recursos per 
capita destinados à alimentação escolar.

6. Fiscalização do cumprimento do percentual legal na aquisição e 
oferta de produtos oriundos da agricultura familiar. 
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7. Promoção de debates com gestores sobre a existência e funciona-
mento de cantinas nas escolas.

INDICADOR 12
Descrição:  Taxa de municípios em que o MPPA atua para promover a 
adequação da alimentação escolar.
Fórmula: 

∑ de municípios em que o MPPA atua para promover a adequação da 
alimentação escolar x 100

∑ de municípios do Estado do Pará

PROBLEMA

Inexistência e/ou deficiência na qualidade, na 
quantidade ou no acondicionamento da alimen-
tação escolar e existência de cantinas irregulares 
nas escolas.

GRAU DE PRIORI-
DADE 11

METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
cumprimento das 
metas.

2019 2020 2021 2022

15% 30% 45% 60%

FACILITADORES Mayanna Silva de Souza Queiroz e Francisco 
Simeão de Almeida Júnior 

EXECUTORES Promotores de Justiça

OBJETIVO 13
FOMENTAR A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS QUE PROMOVAM A CULTU-
RA DA PAZ E NÃO VIOLÊNCIA.

INICIATIVAS
1. Atuação em parceria com as universidades, secretarias de educa-

ção, assistência social e saúde, Conselho Tutelar e equipe técnica 
do MPPA para realização de palestras, seminários e projetos reali-
zados no contraturno para ocupação dos alunos, bem como para
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estímulo à manutenção e ampliação do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

2. Proposição de protocolo de atuação conjunta entre os órgãos edu-
cacionais, judiciais e de segurança pública, fundamentado no Plano 
Nacional de Educação em Direitos Humanos, e implementação de 
círculo de justiça restaurativa nas escolas para a prevenção de con-
flitos no ambiente escolar.

3. Proposição aos gestores educacionais e escolares de campanhas 
de prevenção de danos ao patrimônio público pelos discentes, 
conscientizando-os sobre a preservação do ambiente escolar, além 
de advertência a respeito da caracterização de tal conduta como 
ato infracional, ensejando responsabilização civil na forma da lei. 

4. Proposição de campanhas de educação no trânsito, considerando 
o grande número de acidentes envolvendo integrantes da comuni-
dade escolar.

5. Solicitação ao órgão responsável pelo trânsito para que sinalize as 
vias próximas às escolas.

INDICADOR 13
Descrição: Taxa de municípios em que o MPPA atua para a promoção da 
cultura da paz e não violência nas escolas.
Fórmula: 

∑ de municípios em que o MPPA atua para promover a cultura da paz e não 
violência x 100

∑ de municípios do Estado do Pará

PROBLEMA Violência no ambiente interno ou externo escolar 
e deficiência na gestão de segurança nas escolas.

GRAU DE PRIORI-
DADE 12
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METAS

DESCRIÇÃO PRAZO

Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
cumprimento das 
metas.

2019 2020 2021 2022

15% 30% 45% 60%

FACILITADORES Jeanne Maria Farias de Oliveira e Ligia Valente do 
Couto de Andrade

EXECUTORES Promotores de Justiça

OBJETIVO 14
FOMENTAR A CRIAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ENTRE 
ÓRGÃOS DA REDE DE PROTEÇÃO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO CONTI-
NUADA.

INICIATIVAS
1. Realização de reuniões para estimular o trabalho em rede, com a 

elaboração de um fluxo de atendimento.

2. Realização de reuniões destinadas a estimular a criação de equipe 
multidisciplinar nas secretarias de educação.

INDICADOR 14
Descrição: Taxa de municípios em que o MPPA atua para o fortaleci-
mento do trabalho em rede.
Fórmula: 

∑ de municípios em que o MPPA atua para o fortalecimento do trabalho em 
rede x 100

∑ de municípios do Estado do Pará
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PROBLEMA
Deficiência da rede de proteção intersetorial e de 
integração das políticas voltadas ao atendimento 
do educando.

GRAU DE PRIORI-
DADE 13

METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
cumprimento das 
metas.

2019 2020 2021 2022

15% 30% 45% 60%

FACILITADORES Sabrina Mamede Napoleão Kalume e Eduardo 
José Falesi do Nascimento

EXECUTORES Promotores de Justiça

OBJETIVO 15
ARTICULAR COM A CORREGEDORIA-GERAL VISANDO À DISPONIBILI-
ZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO.

INICIATIVAS
1. Proposição à Corregedoria-Geral de relatórios, extraídos de bancos 

de dados existentes, que contemplem informações relacionadas à 
educação.

INDICADOR 15
Descrição: Proposição de criação de relatórios, extraídos de bancos de 
dados existentes, que contemplem informações relacionadas à educa-
ção.
Fórmula:  Sem Fórmula.

PROBLEMA
Deficiência de informações sobre dados coletados 
e/ou sistematizados, provenientes das fiscaliza-
ções e diagnoses pelo MPPA na área da educação.

GRAU DE PRIORI-
DADE 14
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METAS

DESCRIÇÃO PRAZO

Proposição de cria-
ção de relatórios 
executada.

2019 2020 2021 2022

- 1 - -

FACILITADORES Adriana de Lourdes Mota Simões Colares e Mariela 
Corrêa Hage

EXECUTORES Centro de Apoio Operacional da Cidadania

OBJETIVO 16
PROMOVER MECANISMOS PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS 
CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A FIM DE QUE SEJAM HABI-
LITADOS A EXPEDIR ATOS AUTORIZATIVOS, CREDENCIAR E REGULARI-
ZAR ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.

INICIATIVAS
1. Expedição de ofício à Câmara Legislativa para que informe acerca 

da existência de Lei do Sistema Municipal de Ensino e, em caso de 
eventual inexistência, sensibilizar a gestão municipal para assumir 
a iniciativa de encaminhamento de projeto de lei respectivo.

2. Expedição de ofício à secretaria municipal de educação para que 
informe a condição de regularidade das escolas do Sistema Muni-
cipal de Ensino perante os Conselhos de Educação (estadual e mu-
nicipal).

INDICADOR 16
Descrição: Taxa de municípios em que o MPPA atua na promoção do 
funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação.
Fórmula: 

∑ de municípios em que o MPPA atua para o funcionamento dos 
Conselhos Municipais de Educação x 100
∑ de municípios do Estado do Pará

PROBLEMA Deficiência de regularização das escolas perante 
os Conselhos Estadual e Municipais de Educação.

GRAU DE PRIORI-
DADE 15
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METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
cumprimento das 
metas.

2019 2020 2021 2022

20% 30% 50% 60%

FACILITADORES Cristina Maria de Queiroz Colares e Jeanne Maria 
Farias de Oliveira

EXECUTORES Promotores de Justiça

OBJETIVO 17
PROMOVER MECANISMOS PARA GARANTIR A REGULARIZAÇÃO DOS 
ATOS AUTORIZATIVOS E DE CREDENCIAMENTO, EXPEDIDOS PELO 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS DOS SISTEMAS 
ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO, ONDE INEXISTIR LEI MUNICIPAL 
PRÓPRIA.

INICIATIVAS
1. Solicitação de informação ao CEE sobre a regularização dos atos 

autorizativos das escolas. 

2. Envio de ofício à secretaria de educação do município para que in-
forme a condição de regularidade das escolas do Sistema Munici-
pal de Ensino perante o CEE.

3. Expedição de instrumento para garantir a regularização do funcio-
namento das escolas submetidas ao CEE.

INDICADOR 17
Descrição: Taxa de municípios em que o MPPA atua para regularizar os 
atos autorizativos e o credenciamento das escolas sob a responsabili-
dade do Conselho Estadual de Educação (CEE).
Fórmula: 

∑ de municípios em que o MPPA atua para regularizar os atos expedidos 
pelo CEE x 100

∑ de municípios do Estado do Pará
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PROBLEMA Deficiência de regularização das escolas perante 
os Conselhos Estadual e Municipais de Educação.

GRAU DE PRIORI-
DADE 15

METAS

DESCRIÇÃO PRAZO
Percentual de mu-
nicípios nos quais 
o MPPA executa 
iniciativas para o 
cumprimento das 
metas

2019 2020 2021 2022

20% 30% 50% 60%

FACILITADORES Fabia Mussi de Oliveira e Cristina Maria de Queiroz 
Colares

EXECUTORES Promotores de Justiça
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INTERNOS:

FATORES QUE PODEM IMPACTAR O PLANO

PONTOS FORTES: 

• Proatividade dos Promotores de Justiça envolvidos;

• Inovação com a criação de novas formas de atua-
ção;

• Aprimoramento do conhecimento na matéria;

• Compartilhamento de experiências;

• Desenvolvimento de visão estratégica institucional;

• Capacidade de articulação institucional; 

• Apoio da Administração Superior.

PONTOS FRACOS: 

• Deficiência de integração dos Promotores de Justi-
ça que atuam na área;

• Cumulação de cargos e atribuições gerais;

• Indefinição de atribuições para enfrentamento de 
matéria de alcance estadual/regional;

• Insuficiência do quadro de pessoal (membros, apoio 
administrativo e técnicos especializados);

• Insuficiência de equipamentos;

• Deficiência de acesso à internet;

• Ausência de um programa de formação continuada 
na área da educação.
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EXTERNOS:

AMEAÇAS:

• Baixa efetividade de algumas decisões judiciais;

• Baixa adesão dos parceiros e das autoridades com-
petentes às proposições do Plano;

• Falta de mobilização dos atores sociais sobre con-
trole social da Política de Educação.

OPORTUNIDADES: 

• Articulação interinstitucional para o fortalecimento 
do debate e de ações previstas no Plano;

• Possibilidade de produção de metodologia de traba-
lho em rede;

• Divulgação de novas estratégias de atuação institu-
cional;

• Possibilidade de cooperação técnica com outras 
instituições; 

• Aproximação com a sociedade civil por meio da pos-
sibilidade de abertura de canais participativos.
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O gerenciamento do Plano será de responsabilidade do co-
ordenador(a) do Centro de Apoio Operacional da Cidadania e 
do Grupo de Trabalho em Defesa da Educação do Ministério 
Público do Estado do Pará (GT Educação).

Por ocasião das oficinas, foram selecionados os facilita-
dores dos objetivos, que vão monitorar a operacionalização 
das iniciativas junto aos executores (Promotores de Justiça), 
reportando-se à coordenação do CAO Cidadania sobre eventu-
ais dificuldades encontradas pelos Promotores de Justiça que 
atuam na área.  

Com a colaboração dos órgãos da Administração Supe-
rior, o papel do facilitador é de interlocutor entre os Promotores 
de Justiça e o CAO Cidadania na execução das atividades, de 
modo a efetivar determinado objetivo, trazendo para discussão 
no GT Educação a criação de novas estratégias de atuação, de 
forma a facilitar a execução de iniciativas e a concretização 
dos objetivos.

O Plano de Ações Integradas do MPPA na Área da Educa-
ção tem vigência de quatro anos, de 2019-2022, devendo ser re-
visto anualmente, ou, excepcionalmente, antes desse período, 
quando necessário.

GESTÃO DO PLANO

VIGÊNCIA E REVISÃO DO PLANO
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- Diagnóstico da educação pública no Estado do Pará para 
subsidiar a atuação do MPPA;

- Aprimoramento funcional dos membros do MPPA na de-
fesa do direito à educação;

- Adoção prioritária de ações extrajudiciais;
- Articulação interinstitucional entre o MPPA e os órgãos 

que compõem o Sistema Educacional;
- Aumento da participação popular no controle das políti-

cas públicas relacionadas ao direito à educação;
- Ampliação da fiscalização dos recursos públicos destina-

dos à educação no Estado do Pará e nos municípios;
- Melhoria da oferta de educação pública à população do 

Estado do Pará, quanto à estrutura, infraestrutura, insumos e 
recursos humanos.

RESULTADOS ESPERADOS
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CACs/FUNDEB - Conselho de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
https://www.fnde.gov.br/cacs/index.php/lista_conselheiros/
listagem

CECANE/UFPA - Centro Colaborador em Alimentação e Nutri-
ção Escolar - Universidade Federal do Pará 
http://www.cecane.ufpa.br/

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
http://www.fnde.gov.br/programas/transporte-escolar/trans-
porte-escolar-consultas

http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.LIBERACO-
ES_01_PC?p_ano=2015&p_programa=C7&p_uf=PA&p_munici-
pio=120170

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica#
 
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira
http://portal.inep.gov.br/

MEC – Ministério da Educação
simec.mec.gov.br/par/estado_municipio_prefeitos.php

FONTES CONSULTADAS²
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http://simec.mec.gov.br/par/estado_municipio_prefeitos.php
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PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 
http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdde-
rex_1_pc

PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-consultas/
pnae-dados-da-agricultura-familiar
 
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas
https://www.fnde.gov.br/sigpcadm/sistema.pu?operation=lo-
calizar
 
SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e 
Controle do Ministério da Educação
http://simec.mec.gov.br/painelObras/lista.php?estuf=PA

SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 
em Educação
http://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope/relatorios/relato-
rios-municipais

.

2   Fontes consultadas nos anos de 2017 e 2018.

http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_1_pc
http://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_1_pc
http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-consultas/pnae-dados-da-agricultura-familiar
http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-consultas/pnae-dados-da-agricultura-familiar
https://www.fnde.gov.br/sigpcadm/sistema.pu?operation=localizar
https://www.fnde.gov.br/sigpcadm/sistema.pu?operation=localizar
http://simec.mec.gov.br/painelObras/lista.php?estuf=PA
http://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope/relatorios/relatorios-municipais
http://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope/relatorios/relatorios-municipais
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