
ESTADO DO CEARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARCO

PORTARIA Nº 03/2016

O  Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará,  por  intermédio  da

Promotoria  de  Justiça  de  Marco/CE,  no  uso  das  suas  atribuições  legais,

especialmente  as  inscritas  nos  artigos  127  e  129  da  Constituição  Federal  e

artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.625/93 e legislação correlata:

CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da

ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis;

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público a tutela do

Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa;

CONSIDERANDO que, a notícia de fato é destinada a apurar fatos

singelos  que  não  dependerão  de  maiores  esclarecimentos  e  normalmente  se

resolverão com a expedição de um ofício e a obtenção da resposta;

CONSIDERANDO que a notícia de fato deverá ser concluída em

até 120 (cento e vinte) dias, conforme Manual da Taxonomia do Ministério Público;

Considerando  que  já  se  passarão  mais  de  8(oito)  meses  da

expedição  do  memorando  nº  160/2015-PJM,  encaminhado  ao  NAT(fl.  150),

entregue conforme aviso de recebimento no dia 22/05/2015(fl.  151) e que até a

presente data não houve resposta a solicitação;

RESOLVE converter  a  Notícia  de  Fato  nº  2015/257129  em

Procedimento Administrativo  -  PA,  adotando-se,  desde  logo,  as  seguintes

providências:
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a) Autue-se a presente portaria e documentos que a acompanham,

registrando-se em livro próprio;

b) Em homenagem ao princípio da publicidade dos atos, publique-se

a presente portaria nos locais de costume e no Diário da Justiça;

c) Comunique-se  a  instauração  deste  Procedimento  Administrativo

ao Conselho  Superior  do  Ministério  do  Público e  ao Centro  de

Apoio Operacional, bem como à Corregedoria Geral de Justiça;

d) Encaminhe-se  memorando  ao  NAT,  solicitando  informações  sobre  a

perícia  requerida  no  memorando  nº  160/2015,  devendo  serem

encaminhadas cópias de fls. 150/151.

Registre-se e Cumpra-se.

Marco/CE, 01 de Março de 2016.

________________________________________
FRANCISCO ROBERTO CALDAS NOGUEIRA PINHEIRO

Promotor de Justiça, respondendo
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	Francisco Roberto Caldas Nogueira Pinheiro

