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PROVIMENTO Nº 055/2016
Altera dispositivos do Provimento nº 130/2013, que regulamenta o uso do estacionamento interno da sede da Procuradoria 

Geral de Justiça.
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições Legais e Constitucionais, na forma do art. 127, § 2º 

da Constituição Federal c/c o art. 10, inciso V, da Lei Federal nº 8.625 de 1993, c/c o art. 26, incisos V da Lei Complementar 
Estadual nº 72 de 2008, Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO o aumento do número de servidores do Ministério Público com exercício na sede da Procuradoria Geral 
de Justiça desde o ano de 2013;

CONSIDERANDO a constatação de vagas ociosos no estacionamento da sede da Procuradoria Geral de Justiça;
CONSIDERANDO que o art. 41 da Lei Federal nº 10.741/2003, Estatuto do Idoso, determina a reserva de pelo menos 5% 

(cinco por cento) do número de vagas em estacionamentos, públicos ou particulares, para o uso de pessoas idosas, devidamente 
identificadas;

CONSIDERANDO que o art. 47 da Lei Federal nº 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, determina a reserva de 
pelo menos 2% (dois por cento) do número de vagas em estacionamentos, públicos ou particulares, para o uso de pessoas com 
deficiência com comprometimento de mobilidade, devidamente identificadas;

CONSIDERANDO a existência de 132 (centro e trinta e duas) vagas de estacionamento identificadas no estacionamento da 
sede da Procuradoria Geral de Justiça, consoante Anexo I do Provimento nº 130/2013;

RESOLVE:
Art. 1º O art. 1º do Provimento nº 130/2013 passa a vigorar com a redação que segue:
Art. 1º A área do estacionamento da sede da Procuradoria Geral de Justiça identificada no Anexo I deste Provimento como 

Área 01 destina-se, exclusivamente, ao estacionamento de veículos de membros, de servidores e de prestadores de serviço do 
Ministério Público do Estado do Ceará, idosos ou com deficiência com comprometimento de mobilidade.

§1º Na Área 01 a que se refere este artigo, serão destinadas 5 (cinco) vagas para pessoas idosas, e 2 (duas) para pessoas 
com deficiência com comprometimento de mobilidade.

§2º O uso das vagas na Área 01 fica condicionado à exibição de credencial expedida pelo órgão de controle do trânsito 
competente.

§3º A apresentação da credencial de que trata o §2º não exime o motorista de atender aos demais requisitos deste 
provimento.

§4º As vagas na Área 01 serão devidamente identificadas, por meio de sinalização visual, conforme determinado pelas 
normas vigentes.

Art. 2º O Provimento nº 130/2013 passa vigorar acrescido do art. 1º-A e art. 1º-B, cuja redação é a que segue:
Art. 1º-A A área do estacionamento da sede da Procuradoria Geral de Justiça identificada no Anexo I deste Provimento 

como Área 02 destina-se, preferencialmente, ao estacionamento de veículos de membros, de servidores e de prestadores de 
serviço do Ministério Público do Estado do Ceará, cujas atribuições sejam exercidas na sede da Procuradoria Geral de Justiça.

§1º Por ocasião da realização, na sede da Procuradoria Geral de Justiça, de evento de caráter institucional, a Área 02 
poderá ser destinada, preferencialmente, ao estacionamento de veículos de membros do Ministério Público do Estado do Ceará 
participantes do evento.

§2º A preferência de que trata o §2º será mantida até às 10h ou até duas horas do início do evento, após o que será 
facultado o estacionamento na forma do caput.

Art. 1º-B A área do estacionamento da sede da Procuradoria Geral de Justiça identificada no Anexo I deste Provimento 
como Área 03 destina-se, preferencialmente, ao estacionamento de veículos de membros e de veículos oficiais do Ministério 
Público do Estado do Ceará.

Art. 3º O art. 3º do Provimento nº 130/2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 3º Será facultado o uso do estacionamento da sede da Procuradoria Geral de Justiça, nas Áreas 01, 02 e 04, a 

autoridades ou visitantes após as 09h, desde que haja vagas ociosas.
§1º Para o uso da Área 01, visitantes ou autoridades estarão sujeitos à apresentação da credencial de que trata o art. 1º.
§2º No uso da Área 02, visitantes e autoridades não poderão estacionar o veículo obstruindo a saída de outros.
§3º Visitantes e autoridades, no uso do estacionamento da sede da Procuradoria Geral de Justiça, ficarão eximidos da 

obrigação de que trata o art. 5º deste provimento.
Art. 4º A Secretaria de Administração deverá providenciar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência 

deste provimento, a identificação visual das vagas da Área 01, conforme dispõe o art. 1º deste provimento e outras normas 
pertinentes.

Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Procurador-Geral Justiça do Estado do Ceará,
Fortaleza, 5 de julho de 2016.
PLÁCIDO BARROSO RIOS
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 064/2016

O EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, com fundamento no art. 48, inciso XXXIV, da Lei Complementar nº 72/2008, de 12 de dezembro de 2008 
(Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Ceará) e art. 18, do Regimento Interno do CSMP,  em sua 26ª Sessão Ordinária, 
realizada no dia 12/07/2016, à unanimidade dos presentes, RESOLVE TORNAR PÚBLICA A VACÂNCIA E CLASSIFICAÇÃO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL abaixo relacionada:

CONSIDERANDO a observância ao princípio constitucional da alternância dos critérios de ANTIGUIDADE e MERECIMENTO, 
na forma prevista nos arts. 134 e 136, parágrafo único, da Lei Complementar nº 72, datada de 12/12/2008, publicada no Diário 
Oficial do Estado nº 240, de 16/12/2008;

CONSIDERANDO AINDA que a última classificação na Entrância Final foi a 17ª Promotoria de Justiça da Comarca 
de Fortaleza (com atuação perante as Promotorias de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza, conforme 
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Resolução n° 033/2016), pelo critério de Antiguidade,   mediante Resolução do CSMP nº 062/2016, de 14/06/2016, 
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, Edição nº 1461 – Ano VII, Caderno 1: Administrativo, do dia 16/06/2016.

RESOLVE tornar pública a CLASSIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, na forma abaixo 
elencada:  ENTRÂNCIA FINAL

ORDEM PROMOTORIA DE JUSTIÇA MOTIVO DA VACÂNCIA CLASSIFICAÇÃO DE CRITÉRIO

01 22ª Promotoria de Justiça 
Cível  da Comarca de  
Fortaleza

Vaga ocorrida em face da Promoção do(a) 
Senhor(a) Promotor(a) de Justiça – Dr(a). 
Rita de Cássia Menezes, para a 28ª 
Procuradoria de Justiça  de 2ª Instância, em 
06/07/2016.

MERECIMENTO - será ofertada 
primeiramente para REMOÇÃO POR 
MERECIMENTO.

Registre-se e Publique-se.
PLENÁRIO DE SESSÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 

12 de julho de 2016.

Plácido Barroso Rios
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará

PORTARIA Nº 07/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPIÚNA/
CE, com fundamento nos artigos 127 caput, e 129, III e IX da Constituição Federal, art. 7º, I, da Lei Complementar 75/1993, 
arts. 129 e 130, III, da Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n. 8.625/93, art. 114, IV, alínea “b” da 
Lei Complementar do Ministério Público do estado do Ceará n. 72/2008, art. 8º, § 1º da Lei n. 7.347/85, art. 4º da Resolução 23 
do CNMP, art. 3º da resolução 007/2010 do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Ceará e segundo as 
disposições da Lei Federal:

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, Constituição da República Federativa do Brasil);

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III Constituição 
da República Federativa do Brasil);

CONSIDERANDO que incumbe ainda ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, 
prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos bem como 
para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou 
de Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem, nos termos do art. 
25, IV, “a” e “b” da lei n.º 8.625/93;

CONSIDERANDO que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio 
público;

CONSIDERANDO as normas referentes a ação civil pública, tocante à legitimidade e disposições atinentes a proteção dos 
direitos coletivos latu sensu, na forma da Lei 7.347/85;

CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça o Procedimento Administrativo 05/2015, que tem como objeto 
a prestação de contas do FUNDEB de Itapiúna/CE, em que figura como responsável por supostas irregularidades o Sr. 
FRANCISCO ELÍCIO CAVALCANTE ABREU, a teor do ofício nº 34123/2014/SEC, tendo-lhe sido aplicada multa no valor de R$ 
3.724,35;

CONSIDERANDO a necessidade de dar prosseguimento às investigações com as diligências necessárias para a apuração 
dos fatos;

RESOLVO:
Converter o presente Procedimento Administrativo em Inquérito Civil, visando a continuidade das investigações,  com as 

diligências necessárias para a apuração dos fatos, determinando de início:
Registre-se no sistema próprio e autue-se como Inquérito Civil na forma do art. 2º, §3º e art. 3º, V e VI ambos da resolução 

n. 007/2010 do CPJ/CE, e proceda à respectiva autuação;
considerando a necessidade da publicidade dos atos, determino com base no art. 7º, §2º da resolução 23/2007 do CNMP e 

art. 30 da Resolução 007/2010 do CPJ o envio da presente portaria para a devida publicação;
proceda-se as respectivas informações em sistema informatizado (ARQUIMEDES) ou em livro apropriado desta Promotoria 

de Justiça;
nomeio o técnico ministerial FLÁVIO LUIZ JUCÁ PUGET para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil Público, 

mediante Termo de Compromisso, nos termos do art. 3º, incisos VII da Resolução 007/2010 do CPJ e art. 4º, V, da Resolução n. 
23 do CNMP, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;

proceda-se a comunicação da conversão do Procedimento Administrativo em Inquérito Civil ao Conselho Superior do 
Ministério Público, ao Centro Operacional de Apoio ao Patrimônio Público e à Corregedoria-Geral do Ministério Público 
do Estado do Ceará, nos termos do art. 3º, VIII da Resolução 007/2010 do CPJ;

Junte-se aos autos cópia do Procedimento Administrativo 05/2015, no intuito de subsidiar a continuidade das investigações;
Posteriormente sejam os autos respectivos conclusos para as providências cabíveis.

Oficie-se aos órgãos competentes.
Expedientes necessários.
Itapiúna/CE, 25 de abril de 2016.

Fábio Nogueira Cavalcante
Promotor de Justiça


