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Martinópole/CE, 13 de junho de 2017.

RODRIGO COELHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Promotor de Justiça - respondendo

INQUÉRITO CIVIL Nº 06/2016

CONSIDERANDO a tramitação deste inquérito civil, que tem por objeto
fiscalizar a omissão do Estado do Ceará quanto as atuais condições do
prédio da cadeia pública da Comarca de Mauriti/CE, que se encontra
em péssimas condições estruturais;
CONSIDERANDO que apesar de existir ação civil pública em curso
nesta comarca de Mauriti sob o nº 758-52.2006.8.06.0122/0, movida
pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Ceará, que
solicita melhores condições à cadeia pública de Mauriti ou a construção
de um novo prédio, o presente feito tenta buscar solução imediata
diante da gravidade do problema;
CONSIDERANDO ainda a mudança no comando da Secretaria de
Justiça e Cidadania pelo anterior secretário, Hélio Leitão, devendo a
problemática ser levada a conhecimento do atual gestor;
CONSIDERANDO que a Comarca de Mauriti conta com cerca de 51 mil
habitantes e 4 mil processos judiciais, além de diversos procedimentos
administrativos/inquéritos civis complexos tramitando nesta promotoria
de justiça, considerando ainda que este promotor de justiça é titular da
Promotoria de Justiça do Juizado de Violência Doméstica da Comarca
de Juazeiro do Norte, que no último relatório do mês de Abril/2017
registrou 5.940 processos judiciais em tramitação, o que implica forte
sobrecarga de trabalho a este promotor de justiça em respondência;
CONSIDERANDO que este Promotor de Justiça entrará de férias entre
os dias 22 de maio a 11 de junho de 2017 e de 26 de junho a 15 de
julho de 2017;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de aprofundamento das
investigações e, tendo em vista que o tempo de tramitação do inquérito
civil encontra-se expirado, conforme certidão exarada, DETERMINO a
prorrogação do Inquérito Civil n° 06/2016 por mais 01 (um) ano, nos
termos do Art. 9º da Resolução n° 23/2007 do CNMP.
Feito isto, determino ainda as seguintes diligências:

a) Proceda a registro junto ao Livro competente, bem como no Sistema
Arquimedes, desta Promotoria de Justiça;
b) Encaminhe cópia da presente portaria ao Conselho Superior do
Ministério Público do Ceará, CAODPP e ao Excelentíssimo Senhor
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, via e-mail, solicitando
sua publicação na imprensa oficial;
c) Requisite a Diretora de Secretaria da Vara Única da Comarca de
Mauriti certidão informando a atual situação processual do Processo nº
758-52.2006.8.06.0122/0;
d) Requisite ao atual Diretor da Cadeia Pública de Mauriti informações
se houve ou não realização de reformas emergenciais no prédio da
cadeia pública. Prazo de 10 dias.
d) Designo audiência para assinatura de Termo de Ajustamento de
Conduta para o dia 24 de julho de 2017, às 10h30min, na sede da
Promotoria de Justiça de Mauriti, notificando o Secretário de Justiça e
Cidadania do Estado do Ceará para se fazer presente ao ato ou
preposto com poderes para assinar o TAC, além do Diretor da Cadeia
Pública de Mauriti.

Expedientes necessários.
Cumpra-se.

Mauriti/CE, em 21 de maio de 2017.

LEONARDO MARINHO DE CARVALHO CHAVES
Promotor de Justiça Respondendo

Portaria Nº 23/2017-PmJ-MRT
Fortaleza, 21 de maio de 2017

ATOS DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO nº 045/2017

Regulamenta a Lei Estadual nº 16.171/2016 e implementa a Resolução
nº 038/2016 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça

Resolução Nº 45/2017
Fortaleza, 28 de junho de 2017

do Estado do Ceará, no tocante à atuação das Promotorias de Justiça
de Defesa da Saúde Pública de Fortaleza.

O ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE
JUSTIÇA vem no exercício de suas atribuições institucionais conferidas
pelo art. 12, inciso I, da Lei 8.625/1993, c/c o art. 31, inciso II, alínea “d”,
da Lei Complementar Estadual nº 72/2008 – Lei Orgânica e Estatuto do
Ministério Público do Estado do Ceará,
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 38/2016, do Órgão Especial
do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Ceará,
que alterou a Resolução nº 005/2010-CPJ e a Resolução nº 002/2011-
CPJ, aprovada na 20ª Sessão Ordinária daquele Órgão Colegiado, de
modo que foi designada mais uma promotoria de justiça para atuar na
defesa da saúde pública;
CONSIDERANDO que, na mesma 20ª Sessão Ordinária do Órgão
Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, foi aprovada a
remessa de Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, o qual culminou na
aprovação da Lei Estadual nº 16.171/2016, que transformou a 13ª
Promotoria de Justiça de Fortaleza na 2ª Promotoria de Justiça da
Saúde Pública de Fortaleza;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das duas
Promotorias de Justiça com atuação na defesa da saúde pública em
Fortaleza;
CONSIDERANDO o que foi tratado nos autos do Processo
Administrativo nº 2442/2017-4;
RESOLVE:

Art. 1º A 1º e a 2ª Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde Pública
de Fortaleza atuarão de acordo com os termos da presente Resolução.

Art. 2º Os titulares das promotorias de justiça mencionadas no artigo
anterior ficarão responsáveis pela manifestação em todos os atos e
feitos, administrativos ou judiciais, relativos à defesa da saúde pública
em Fortaleza.
§1º Para fins de organização e otimização das ações a serem
desenvolvidas por cada um dos promotores de Justiça com atuação na
defesa da saúde pública, as atribuições serão divididas nos seguintes
termos:
I – cabe ao titular da 1º Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde
Pública de Fortaleza atuar nos procedimentos, judiciais e extrajudiciais,
pertinentes às seguintes matérias:
a) saúde mental;
b) Conselho Estadual de Saúde;
c) saúde no sistema prisional;
d) redes secundária e terciária de atenção à saúde.
II – cabe ao titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde
Pública de Fortaleza atuar nos procedimentos, judiciais e extrajudiciais,
pertinentes às seguintes matérias:
a) erro profissional;
b) exercício ilegal da profissão;
c) Conselho Municipal de Saúde;
d) rede primária de atenção à saúde.
III – Os procedimentos extrajudiciais afetos à defesa da saúde pública
que não estejam abrangidos por nenhuma das hipóteses previstas nos
incisos anteriores serão distribuídos equitativamente entre as
promotorias de justiça, cabendo à 1º Promotoria de Justiça os feitos de
número ímpar e à 2ª Promotoria de Justiça os feitos de número par.
§2º Os procedimentos extrajudiciais afetos à defesa da saúde pública já
em trâmite deverão ser redistribuídos entre as Promotorias de Justiça
de Defesa da Saúde Pública, de acordo com os critérios previstos nos
incisos I, II e III deste artigo.
§3º Os procedimentos judiciais serão acompanhados pelo titular da
Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública que ajuizar a ação.

Art. 3º As questões relativas a férias serão resolvidas de acordo com o
disposto no Provimento nº 022/2015, respeitando, no que for possível, a
escala de férias já fixada para o ano de 2017.

Art. 4º A 1ª e a 2ª Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde Pública
de Fortaleza substituir-se-ão reciprocamente, em suas ausências e
impedimentos.
Parágrafo único. O Promotor de Justiça em substituição deverá enviar à
Corregedoria-Geral do Ministério Público resenha estatística eletrônica,

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
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separadamente da titularidade, conforme Ofício Circular-006/2013-
CGMP/PGJ/CE.

Art. 5º Em caso de suspeição ou de impedimento de membro do
Ministério Público, caber-lhe-á formalizar declaração no feito respectivo,
declinando a atribuição para o seu substituto.

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor da data da sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, 28 de
junho de 2017.

PLÁCIDO BARROSO RIOS
Procurador-Geral de Justiça

SHEILA CAVALCANTE PITOMBEIRA
Procuradora de Justiça

LUIZ EDUARDO DOS SANTOS
Procurador de Justiça

MANUEL LIMA SOARES FILHO
Procurador de Justiça

VANJA FONTENELE PONTES
Procuradora de Justiça

SUZANNE POMPEU SAMPAIO SARAIVA
Procuradora de Justiça

JOSÉ WILSON SALES JÚNIOR
Procurador de Justiça e Corregedor-Geral do Ministério Público

FERNANDA MARIA CASTELO BRANCO MONTEIRO
Procuradora de Justiça

EDNÉA TEIXEIRA MAGALHÃES
Procuradora de Justiça

JOÃO EDUARDO CORTEZ
Procurador de Justiça

LEO CHARLES HENRI BOSSARD II
Procurador de Justiça

ATOS DA SECRETARIA GERAL

O DOUTOR PLÁCIDO BARROSO RIOS, PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso
XXXII, da Lei Complementar nº 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 –
Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará,

RESOLVE DESIGNAR O (A) DR. PLÍNIO AUGUSTO ALMEIDA
PEREIRA, Promotor (a) de Justiça titular da Promotoria de Justiça da
Infância e Juventude da Comarca de Sobral para, sem prejuízo de suas
atuais atribuições, auxiliar a  1ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Sobral (1ª Promotoria Criminal), funcionando na Sessão do Tribunal do
Júri daquela Comarca, do dia 19/06/2017, sem ônus para a
Procuradoria-Geral de Justiça.

Portaria Nº 3864/2017-SEGE
Fortaleza, 14 de junho de 2017

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza,
aos 14 de junho de 2017.

PLÁCIDO BARROSO RIOS
Procurador-Geral de Justiça

O DOUTOR PLÁCIDO BARROSO RIOS, PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso
XIX, alínea g, e art. 183, inciso III, da lei complementar 72/2008, de 12
de dezembro de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público
do Estado do Ceará c/c a Lei Complementar 115, publicada no DOE, de
19 de novembro de 2012, regulamentada através do Provimento
78/2013,

RESOLVE DESIGNAR O (A) DRA. ISABEL CRISTINA MESQUITA
GUERRA, Promotora de Justiça titular da 1ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Maranguape para, sem prejuízo de suas atribuições,
representar o Ministério Público junto à Promotoria de Justiça da
Comarca de Acarape, em face do afastamento com prejuízo do(a)
Promotor(a) de Justiça DR. ANDRÉ ZECH SYLVESTRE no período de
17/06/2017 a 30/06/2017, fazendo jus à diária(s), quando for o caso,
bem como ao pagamento de ajuda de custo, por exercício cumulativo
de funções.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza,
aos 14 de junho de 2017.

PLÁCIDO BARROSO RIOS
Procurador-Geral de Justiça

Portaria Nº 3865/2017-SEGE
Fortaleza, 14 de junho de 2017

O DOUTOR PLÁCIDO BARROSO RIOS, PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, na forma do art. 26, inciso
XIX, alínea g, e art. 183, inciso III, da lei complementar 72/2008, de 12
de dezembro de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público
do Estado do Ceará c/c a Lei Complementar 115, publicada no DOE, de
19 de novembro de 2012, regulamentada através do Provimento
78/2013,

RESOLVE DESIGNAR O (A) DRA. ALESSANDRA GOMES LORETO,
Promotora de Justiça titular da Promotoria de Justiça da Comarca de
Pindoretama para, sem prejuízo de suas atribuições, representar o
Ministério Público junto à 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Caucaia (3ª Vara Criminal), em face das férias do (a) Promotor (a) de
Justiça titular DRA. ANA KARINE SERRA LEOPÉRCIO no período de
19/06/2017 a 08/07/2017, fazendo jus à diária(s), quando for o caso,
bem como ao pagamento de ajuda de custo, por exercício cumulativo
de funções.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza,
aos 14 de junho de 2017.

PLÁCIDO BARROSO RIOS
Procurador-Geral de Justiça

Portaria Nº 3866/2017-SEGE
Fortaleza, 14 de junho de 2017

O SECRETÁRIO-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
HALEY DE CARVALHO FILHO, no uso de suas atribuições legais, bem
como as delegações contidas na Portaria nº 2090/2017, datada de
03.04.2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Ceará de 18.04.2017, e tendo em vista o que consta do
Processo n.º 22340/2017-6 SP-PGJ/CE,

RESOLVE TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 6777/2016, datada de
09.12.2016, na parte em que se concedeu ao DR. LEO JUNQUEIRA
RIBEIRO DE ALVARENGA, Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria

Portaria Nº 3867/2017-SEGE
Fortaleza, 14 de junho de 2017

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Procurador-Geral de Justiça:
Plácido Barroso Rios
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Haley de Carvalho Filho


