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TERMO DE COMPROMISSO E PACTUAÇÃO

PELA EDUCAÇÃO SERGIPANA

Aos 17 dias de dezembro de 2015, a partir das 10 horas, no edifício-sede do
Ministério Público do Estado de Sergipe (MP/SE), reuniram-se, o Procurador da República
RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA (Procurador
Regional  dos  Direitos  do  Cidadão  e  da  Cidadã  –  MPF/SE),  o  Promotor  de  Justiça
ALEXANDRO SAMPAIO SANTANA (Diretor do Centro de Apoio Operacional/Educação
– MP/SE), e representantes da municipalidade ao final nominada, para tratar da questão
envolvendo a situação das escolas municipais respectivas e medidas a serem adotadas, no
âmbito do Projeto “Ministério Público pela Educação – MPEduc, cujos objetivos são:  

• estabelecer o direito à educação como prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério
Público, evidenciando a necessidade da criação de promotorias e ofícios exclusivos de educação;

• levar ao conhecimento do cidadão informações essenciais sobre seu direito de ter acesso a um
serviço  de  educação de  qualidade,  bem como sobre seu dever em contribuir para  que esse
serviço seja adequadamente prestado;

• identificar os  motivos dos baixos índices  de Desenvolvimento  da Educação Básica  (Ideb) de
grande parte dos municípios e escolas brasileiras, a partir de um diagnóstico a ser levantado
com a aplicação de questionários padronizados, que serão respondidos eletronicamente pelas
instituições de ensino, conselhos sociais e gestores públicos;

• acompanhar a  execução  das  políticas  públicas  estabelecidas  pelo  MPC/FNDE,  bem como a
adequada destinação dos recursos públicos;

• verificar a existência e a efetividade dos conselhos sociais com a atuação na área de educação.

Cabe  enfatizar  que,  em  Sergipe,  o  MPEduc (www.mpeduc.mp.br)  está
sendo implementado em todas as municipalidades,  com acompanhamento em apuratório
próprio. 

A finalidade de ambos os Ministérios Públicos, no caso concreto, é assegurar
a melhoria na  qualidade da educação oferecida em cada escola, sob oito aspectos: estrutura
física,  pedagógico,  inclusão,  alimentação  escolar,  transporte  escolar,  programas  do
governo federal e funcionamento dos dois principais conselhos sociais que atuam na
análise de prestação de contas de verbas direcionadas para a educação.

Vale referir que, a respeito desses oito aspectos, gestores da educação,
dirigentes e controle social responderam a questionários, escola por escola sergipana.
As informações já estão disponíveis na página eletrônica do MPEduc (www.mpeduc.mp.b  r),
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acessando-se o  campo “acompanhe a  execução dos  projetos  do Ministério  Público  pela
Educação”  com a  escolha  da  UF (Sergipe)  e  em seguida  elegendo-se  o  município  em
“selecione o projeto”, e, ao final, “consolidação por município” e “consolidação por unidade
de ensino”.

Assim sendo, em relação a  todas  as escolas  municipais  sob sua gestão, o
MUNICÍPIO se compromete a apresentar,  no prazo de 60 (sessenta)  dias  (até 01.º  de
março de 2016), relatório indicando, escola por escola, o que é necessário para assegurar
educação  de  qualidade  aos  alunos  e  alunas,  abordando  os  oito  aspectos  mencionados
(estrutura física, pedagógico, inclusão, alimentação escolar, transporte escolar, programas do
governo federal e funcionamento dos dois principais conselhos sociais que atuam na análise
de  prestação  de  contas  de  verbas  direcionadas  para  a  educação).  A  municipalidade
explicitará no relatório, também, o que já executou e o que executará, e em que prazos,
com recursos próprios, com os aportes do FUNDEB (como estão sendo aplicados) etc,
SENDO IMPRESCINDÍVEL, PORTANTO, APONTAR AS FONTES ORÇAMENTÁRIAS  . 

A municipalidade  se  compromete,  ainda, a  realizar  todas  as  obras  e
serviços de menor porte que garantam melhorias imediatas, em relação a cada escola
municipal, de tudo informando os Ministérios Públicos. 

Por  fim, a  municipalidade  assume  o  compromisso de  garantir  que  os
Conselhos de Controle Social  (CAE e CAC's FUNDEB) possam exercer adequadamente
suas funções, inclusive com acesso às dependências das escolas municipais.

 E  os  Ministérios  Públicos  auxiliarão  a  municipalidade  na  solução  de
eventuais impasses, inclusive para fins de obtenção de recursos federais (as problemáticas
serão encaminhadas, por escrito, pelo Município, aos Ministérios Públicos).

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã – MPF/SE

ALEXANDRO SAMPAIO SANTANA
Promotor de Justiça

Diretor do Centro de Apoio Operacional/Educação – MP/SE

ATEVALDO VERÍSSIMO CARDOSO
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Prefeito Municipal de Amparo do São Francisco-SE
(diretamente ou representante munido de procuração – ou equivalente (anexar documento), com poderes específicos

para firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO E PACTUAÇÃO PELA EDUCAÇÃO SERGIPANA)
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