
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAURITI

PORTARIA Nº 35/2016

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO

O  EXM.º  DR.º LEONARDO  MARINHO  DE  CARVALHO
CHAVES, Promotor  de Justiça  Respondendo pela  Promotoria
de Justiça da Comarca de Mauriti/CE, no uso de suas atribuições
legais,  conferidas  pelos  artigos  127  e  196,  da  Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 25, inciso IV, alínea “b”,
da Lei nº 8.625/93 e,

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 (art. 127 da CF/88);

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundar as investigações do Procedimento

Preparatório n° 20/2015, no que se refere a irregularidades na cessão de servidores públicos

municipais da Prefeitura e Câmara de Vereadores de Mauriti/CE junto ao Fórum da Comarca

de Mauriti/CE (Poder Judiciário), razão pela qual este Órgão Ministerial RESOLVE,

1- Converter  o  presente  procedimento  preparatório  em  INQUÉRITO CIVIL,

visando apurar  irregularidades na cessão de servidores públicos municipais da Prefeitura e

Câmara  de Vereadores de Mauriti/CE junto ao Fórum da Comarca  de Mauriti/CE (Poder

Judiciário),  promovendo assim a coleta  de informações,  depoimentos,  certidões,  perícias e

demais diligências para, sendo o caso, propor a consequente Ação Civil Pública ou, ainda,

ordenar o Arquivamento deste e o seu envio ao egrégio Conselho Superior do Ministério

Público;

2- Determinar, ainda, as seguintes providências:

a) A autuação da presente portaria, após o devido registro no livro próprio desta

Promotoria de Justiça;

b) A  tomada  do  termo  de  compromisso  do  Técnico  Ministerial,  Srª.  Adriana

Gomes Bezerra de Moraes, que funcionará como secretário-escrevente deste inquérito civil;
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c) Requisite a SECRETARIA DE FINANÇAS DE MAURITI, por meio do seu

representante legal, para que apresente cópia das folhas de pagamento salarial da servidora

pública DAYANE SOUSA SILVA, do período Janeiro/2013 a Dezembro/2015. Concedo o

prazo de até  10 (dez) dias úteis para resposta, com advertência de que o descumprimento

injustificado à requisição ensejará ao responsável crime de desobediência, nos termos do Art.

8º e 10 da Lei 7.347/85. Instrua a requisição com cópia desta portaria, conforme previsão

contida na Resolução n° 23/2007 do CNMP;

d) Estabeleço o prazo de 01 (um) ano para a conclusão deste procedimento, nos

termos da Resolução n° 23/2007 do CNMP;

e) Oficie-se ao CAODPP e a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado

do Ceará, informando sobre a interposição do presente inquérito civil, nos termos do Art. 13,

§ 1° e 26, da Resolução n° 07/2010 do CPJ/PGJ/CE. 

f) Encaminhe de cópia da presente portaria ao Excelentíssimo Senhor Procurador-

Geral  de  Justiça  do Estado do Ceará,  via  e-mail,  solicitando  sua publicação  na imprensa

oficial.

Expedientes necessários.

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

Mauriti/CE, em 15 de junho de 2016.

LEONARDO MARINHO DE CARVALHO CHAVES
PROMOTOR DE JUSTIÇA RESPONDENDO
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