
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA – CAODPP

Ofício Circular n.º 017/2018-CAODPP/PGJ/CE

Fortaleza, 27 de junho de 2018.

Ao (À) Exmo (a). Sr (a).:
Promotor (a) de Justiça da Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
Administrativa

Ass.: informações complementares – dados processos FUNDEF
Ref.:  Ofício Circular n° 016/2018-CAODPP/PGJ/CE, de 22/06/2018

Excelentíssima(o) Senhor(a) Promotor(a) de Justiça,

Primeiramente saudamos Vossa Excelência pelo exercício de

tão graves misteres. De ordem do Coordenador e com os cumprimentos de estilo,

conforme as atribuições deste Centro Operacional, nos termos do Provimento PGJ-

CE nº 70/2008 e da Resolução OECPJ nº 36/2016, este Centro vem primeiramente

reiterar os termos da circular anterior e singelamente acrescer:

1 – Foram sugeridos três modelos de Recomendações, haja

vista que houve contratações de Escritórios de Advocacia tanto sem qualquer proce-

dimento prévio (simples assinatura de procuração), como também mediante licita-

ção ou processo de dispensa/inexigibilidade. Nos modelos – que podem natural-

mente ser combinados e desdobrados – foram feitos os devidos destaques, para fa-

cilitar o trabalho da(o) Colega. Foi também remetida uma tabela em Excell informan-

do da situação de cada município,  conforme coleta nos bancos de dados do C.

TCE-CE.

2 – Dito isto, remetemos   NOVA VERSÃO   DA TABELA de Excell  

contendo a situação de cada um dos municípios cearenses, conforme levantamento

realizado pelo GT mencionado no anterior expediente. Assim, visamos a simplifi-
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car a conferência de que tipo de Procedimento e de Recomendação adequa-se

ao caso de cada Comarca.

3  –  As  informações  específicas  que  se  façam  necessárias

poderão ser obtidas junto ao Assessor Moisés Santiago (Gabinete do Procurador de

Contas - Dr. Gleydson Alexandre), pelo telefone (85)3488-5912.

Pelo exposto,  reiteramos os termos do sobredito expediente

circular, com os presentes acréscimos.

Segue, para maior certeza, em anexo todo o material  acima

mencionado:  Portaria,  3  minutas  de  Recomendações  e  Nova  Tabela  (versão

atualizada) da situação de cada Município.

 Sempre à disposição para colaboração.

Atenciosamente

Joel Lima Mourão
Analista Ministerial - Direito

CAODPP/MPCE
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