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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

COMARCA DE BATURITÉ

PORTARIA  Nº  001/2016  DE  CONVERSÃO  DE  NOTÍCIA  DE  FATO  EM

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 10/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através do PROMOTOR

DE JUSTIÇA TITULAR DAPROMOTORIA DE JUSTIÇA DO JUIZADO ESPECIAL

CÍVEL  E  CRIMINAL  DA  COMARCA  DE  BATURITÉ,  no  uso  de  suas

atribuições legais e constitucionais, com base no art. 129, III,

da Constituição Federal de 1988, art. 26, I, da Lei 8.625/93,

art. 6º, XX, da Lei Complementar no. 75/93, e demais disposições

legais,

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  instituição

permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático

e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,

incumbindo-lhe, dentre outras funções, a promoção do inquérito

civil  e  ação  civil  pública,  para  a  proteção  do  patrimônio

público  e  social,  do  meio  ambiente  e  de  outros  interesses

difusos e coletivos, podendo inclusive expedir recomendações e

requisições para o melhor desempenho de suas atribuições;

CONSIDERANDO  estar  a  Administração  Pública  subordinada  aos  princípios  da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o disposto no art.37,

caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 10/2016 instaurada no âmbito desta Promotoria

de Justiça, a partir de denúncia formulada por João Batista Lima de Assis, tendente a apurar

possível  irregularidade  no  processo  licitatório  para  aquisição  de  material  gráfico  junto  às

diversas Secretarias no Município de Baturité-Ce, em desfavor da Prefeita Municipal, Cristiane

Braga Saraiva;
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CONSIDERANDO o  Inquérito  Civil  Público  como  procedimento  de  natureza

administrativa,  instaurado  mediante  portaria,  onde  são  reunidos  oficialmente  os  documentos

produzidos  no  decurso  de  uma  investigação  destinada  a  constatar  desrespeito  a  direitos

constitucionais  assegurados  ao  cidadão,  dano  ao  patrimônio  público  ou  social  ou  a  direitos

difusos, coletivos e individuais indisponíveis (CF, art. 127, caput, e 129, II e III).

CONSIDERANDO a  necessidade  de  adequação  do  procedimento  às  normas

estabelecidas pela Resolução nº 036/2016 – Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do

Ceará;

RESOLVE,  baixar a presente Portaria convertendo a NOTÍCIA DE FATO nº 10/2016

em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 10/2016, PARA TANTO DETERMINA:

1)  REGISTRAR e REAUTUAR o presente, com as devidas alterações no sistema de

controle;

2)  REMESSA da presente portaria para publicação através de meio eletrônico;

3)  COMUNICAR a  instauração  do  presente  procedimento  ao  Centro  de  Apoio

Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa.

4)  Fica  nomeado  o  Técnico  Ministerial  PAULO  ROBERTO  DE  CASTRO,  para

secretariar o presente procedimento para bem desempenhar as respectivas funções.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Baturité, 18 de agosto de 2016.

                         ALBER CASTELO BRANCO
                                     Promotor de Justiça
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