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PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 001/2016 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016 

 

O Ministério Público do Estado do Ceará, através do Promotor de Justiça de 

São João do Jaguaribe, com fundamento nos arts, 127 e 129, III, da Constituição Federal, 

arts. 129 e 130, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, alínea “a”, da lei federal nº 

8.625/93, nas disposições da lei 7347/85 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. 129 da CF/88);  

 

Considerando que ao Ministério Público incumbe desempenhar o múnus de defensor dos 

interesses públicos, prezando pela probidade nos atos dos Órgãos da Administração 

Pública, direta e indireta, com observância aos princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, CF); 

 

Considerando o julgamento, por parte do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, do 

processo de Prestação de Contas de Gestão do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

São João do Jaguaribe-CE, pertinente ao exercício financeiro de 2010, de 

responsabilidade do Sr. Cleto Barreto Chaves, consoante documentação enviada através 

do Ofício nº 5730/2016/SEC, de 17/02/2016;  

 

Considerando a decisão do TCM-CE, no sentido do julgamento das contas como 

irregulares, na forma do artigo 13, III, da LOTCM, com a aplicação de multa, no valor de 

R$ 6.384,60 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), imputação de 

Débito no valor de R$ 68.907,32 (sessenta e oito mil, novecentos e sete reais e trinta e 

dois centavos) e, ainda, nota de improbidade administrativa, por irregularidades 

insanáveis, nos termos do Relatório e Voto encaminhados; 

 

Considerando o grave vislumbre de ofensa aos dispositivos legais que rejeitam a prática 

de improbidade administrativa, Constituição Federal de 1988 e Lei nº 8.429/92; 

 

                   Resolve instaurar, o presente Procedimento Administrativo com o objetivo 

de apurar os fatos ora suscitados, devendo, para tanto, promover a coleta de informações, 

depoimentos, certidões, e demais diligências indispensáveis à instrução da causa, reunindo 
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elementos para eventual Inquérito Civil Público ou Ação Judicial, determinando 

inicialmente: 

 

a) Autuem-se a presente portaria e registre-se em livro próprio; 

b) Afixe-se uma cópia desta portaria no átrio da Promotoria de Justiça de São João do 

Jaguaribe; 

c) A imediata comunicação ao Presidente do Conselho Superior do Ministério 

Público do Estado do Ceará; 

d) Expeça-se comunicação à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público, 

através do Protocolo Web, solicitando a publicação desta portaria no Diário Oficial 

de Justiça; 

e) Envio de cópia da presente Portaria para ciência a Corregedoria Geral do 

Ministério Público e CAODPP; 

f) Oficie-se ao Procurador Geral do Estado, com cópia da presente Portaria, e dos 

documentos pertinentes advindos do TCM, recomendando a inscrição da multa 

imputada pelo TCM/CE ou, no caso de falta de pagamento voluntário, a cópia da 

respectiva ação de execução fiscal. Assinale-se o prazo de 30 (trinta) dias para 

adoção das providências recomendadas; 

g) Oficie-se ao Procurador Geral do Município, com cópia da presente Portaria, e dos 

documentos pertinentes advindos do TCM, recomendando a inscrição do débito 

imputado pelo TCM/CE ou, no caso de falta de pagamento voluntário, a cópia da 

respectiva ação de execução fiscal. Assinale-se o prazo de 30 (trinta) dias para 

adoção das providências recomendadas; 

h) Nomear, sob compromisso, para secretariar os trabalhos atuando neste 

Procedimento a Sra. Maria Lenice Alves de Moura, Técnica Ministerial, para bem 

e fielmente desempenhar a referida função; 

 

Cumpridas as diligências, tornem para ulteriores deliberações. 

 

                                                São João do Jaguaribe, 21 de março de 2016. 

 

 

Felipe Carvalho de Aguiar 

Promotor de Justiça  


