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Atos Administrativos



4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA – SIMÕES FILHO 
ESCRITÓRIO REGIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Praça Noêmia Meireles Ramos, s/n, Centro, Simões Filho/Ba 
CEP 43.700-000. Tel 71 33961339 

 

 
RECOMENDAÇÃO Nº 01/2015 

 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por sua 
Promotora de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa, 
no uso de uma de suas atribuições legais, que lhe conferem o art. 129, II, da 
Constituição Federal Brasileira de 1988, art. 27, I,  II, e parágrafo único, IV, da Lei 
Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público dos 
Estados), e arts. 74 e 75, I e IV, ambos da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 
de janeiro de 1996 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia), e, ainda, 

 
CONSIDERANDO que, conforme preconiza o art. 127, caput, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, incumbe ao Ministério Público a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 

 
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público 

zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia, segundo comando normativo insculpido no art. 
129, II, da Constituição da República Federativa do Brasil; 

 
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, no exercício da 

referida função, emitir recomendações dirigidas aos poderes, estaduais ou 
municipais e órgãos da administração pública estadual ou municipal, direta ou 
indireta, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada, resposta por escrito 
e, quando for o caso, as providências cabíveis, conforme dicção do art. 27, parágrafo 
único, IV, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica do 
Ministério Público dos Estados) e art. 75, IV, da Lei Complementar Estadual nº 11, de 
18 de janeiro de 1996; 

 
CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal, em seu art. 

6°, que diz que a educação é um direito social; 
 
CONSIDERANDO, também, o contido no art. 205 da Constituição 

Federal, que estabelece que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família...”; 

 
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 208, VII da CF, que 

preconiza que é dever do Estado garantir o fornecimento de material didático em 
todas as etapas da educação básica; 

 
CONSIDERANDO que os Municípios possuem a 

responsabilidade, prioritariamente, pelo ensino fundamental e educação infantil, 
conforme preconiza o art. 211, § 2º da CF; 
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CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Educação tem 
funções de gestão, prestação e regulação dos serviços educacionais, com o fim de 
garantir a contento a prestação de um ensino de qualidade; 

 
CONSIDERANDO o que preconiza a Resolução nº 42, de 28 de 

agosto de 2012, do Ministério da Educação, que dispõe sobre o Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) para a educação básica e traz diretrizes para o 
uso, remanejamento, devolução dos livros didáticos reutilizáveis, bem como o para o 
descarte adequado dos livros, após decorrido o prazo trienal de utilização; 

 
CONSIDERANDO que a mencionada resolução também dispõe 

que a execução do Programa ficará a cargo do FNDE e contará com a participação 
da Secretaria de Educação Básica, das secretarias de educação dos estados, dos 
municípios e do Distrito Federal, das escolas participantes e dos professores, por 
meio de procedimentos específicos e em regime de mútua cooperação; 

 
CONSIDERANDO que à Secretaria de Educação compete, 

dentre outros, dispor de infraestrutura e equipes técnicas e pedagógicas adequadas 
para executar o Programa; realizar o remanejamento de livros didáticos nas escolas 
de sua rede e também junto a outras redes ou localidades; orientar as escolas e zelar 
para que não ocorra retenção de obras excedentes não utilizadas; definir e 
acompanhar, no âmbito de sua esfera administrativa, procedimentos eficazes a 
serem observados por escolas e alunos para promover a conservação e devolução 
dos livros didáticos reutilizáveis para aproveitamento no ano letivo seguinte; orientar 
e acompanhar o adequado descarte de livros após decorrido o prazo trienal de 
utilização, inclusive por meio de normas próprias; 

 
CONSIDERANDO que às escolas participantes compete, dentre 

outros, promover ações eficazes para garantir a conservação e a devolução dos 
livros didáticos reutilizáveis pelos alunos, inclusive mediante campanhas de 
conscientização da comunidade escolar; realizar o controle contínuo da entrega e 
devolução dos livros reutilizáveis, bem como apurar o percentual de livros devolvidos 
ao final de cada ano, até o término do correspondente ciclo trienal de atendimento; 
comunicar a secretaria de educação sobre obras excedentes e auxiliar no processo 
de remanejamento para outras unidades ou para a reserva técnica, registrando os 
dados correspondentes em sistema específico; 

 
CONSIDERANDO que aos professores compete, dentre outros, 

zelar junto aos alunos pela correta utilização e conservação dos materiais e pela 
devolução dos livros reutilizáveis ao final de cada ano letivo; 

 
1. - RECOMENDA: 
 

Ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação de Simões 
Filho -BA que: 
 
a) adotem providências no sentido de garantir o cumprimento das 
diretrizes da Resolução nº 42, de 28 de agosto de 2012, do 
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Ministério da Educação, que dispõe sobre o Programa Nacional 
do Livro Didático (PNLD) para a educação básica, no que pertine 
ao uso, remanejamento, devolução dos livros didáticos 
reutilizáveis, bem como o descarte adequado dos livros, após 
decorrido o prazo trienal de utilização. 

 
 

2. - REQUISITA: 
 

Ao Prefeito de Simões Filho e ao Secretaria de Educação do 
Município que: 

 
2.1. Promova a divulgação do inteiro teor da presente, com a 
afixação deste instrumento no mural desses órgãos, pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, e sua publicação na imprensa escrita local, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
2.2. Apresente resposta escrita à presente, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, a contar do seu recebimento, juntando comprovação 
da publicação na imprensa escrita local. 

 
Simões Filho, 13 de maio de 2015. 

 
 
 

LÍVIA DE CARVALHO DA SILVEIRA MATOS 
Promotora de Justiça 
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