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PORTARIA DE ABERTURA 044/2015 
 

 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 010/2015 

 
 

O Ministério Público Estadual, através da 

Promotoria de Justiça da Comarca de Mucambo, no uso de suas 

atribuições, a teor do disposto nos arts. 127 c/c art. 129 da 

Constituição Federal de 1988 e, ainda, com fulcro no art. 80 

da Lei nº 8.625/93 c/c o art. 6º, inciso VII, alínea b e 

inciso XX da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO a documentação enviada pelo 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, dando 

conta do julgamento da Prestação de Contas de Gestão do Fundo 

Municipal de Saúde de Mucambo-CE, relativa ao eexxeerrccíícciioo  

ffiinnaanncceeiirroo  ddee  22001100, de responsabilidade do Sr. Jailson 

Rodrigues Melo; 

CONSIDERANDO que as referidas contas foram 

julgadas em definitivo pelo Acórdão 1831/2015, com aplicação 

de multa no valor de R$ 11.173,05 (onze mil e cento e setenta 

e tres reais e cinco centavos), e manutenção da nota de 

Improbidade Administrativa; 

RESOLVE: 

Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO sob o nº 

010/2015, com a finalidade de verificar a cobrança e o 

pagamento da multa aplicada pelo TCM, bem como prática de 

eventuais atos de improbidade administrativa, sendo, desde 

logo, determinadas as seguintes diligências: 
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1. Notifique-se o Sr. JAILSON RODRIGUES MELO 

para que proceda ao pagamento da multa imposta pelo TCM, 

conforme documentação que se segue, ou então que comprove que 

já efetivou o pagamento; 

2. Oficie-se ao CSMP, Corregedoria do MP/CE e 

a Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, 

para ciência e publicação desta Portaria. 

 

Autue-se. Registre-se. Publique-se. 

 

 

Mucambo-CE, 04 de Agosto de 2015. 

 

 

 

 

MURIEL VASCONCELOS DAMASCENO 

        Promotor de Justiça 


