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

Portaria nº 17/2016

Instaura o Procedimento Administrativo nº 29/2016 e dá outras 
providências.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio do Promotor
de  Justiça  signatário  no  exercício  de  suas  funções  constitucionais  e  legais  e
atendendo  às  determinações  constantes  na  Recomendação  nº  003/2014-
CGMP/PGJ/CE, de 20 de junho de 2014.

CONSIDERANDO as atribuições previstas na Constituição Federal Brasileira, art.
127,caput, e art. 129, III e IX; na Lei Federal nº 8.625/93, art. 27,caput, inciso
I a IV, e seu parágrafo único, inciso I a IV, c/c art. 80; na Lei 7.347/85, art. 8º, §
1º, e na Lei Complementar Estadual nº 72/2008, art. 114, inciso IV, alínea “b”,
art. 116, inciso I, alínea “b” e art. 117, inciso II, parágrafo único, alíneas “a” e
“b”; e ademais;

CONSIDERANDO a existência de Conselhos Municipais no âmbito do Município
de Caridade/CE.

CONSIDERANDO que os  conselhos Municipais atuam de maneira diferente, de
acordo com as realidades locais e com as suas especificações. Dentre as suas
atribuições inclui-se a defesa dos direitos dos cidadãos. 

CONSIDERANDO que alguns Conselhos Municipais possuem caráter fiscalizador,
deliberativo,  consultivo,  normativo  e  propositivo  podendo  realizarem  reuniões
mensais  e  até  mesmo  conferências  periódicas  com  o  objetivo  de  avaliar  e
apresentar novas diretrizes e soluções para o pleno funcionamento da política do
município. 

CONSIDERANDO que os Conselhos Municipais são formados por representantes
do Poder Municipal e da sociedade civil, de forma a contribuírem para a definição
dos planos de ações do Município, através de reuniões periódicas e discussões.

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  acompanhar  a  atuação  dos  Conselhos
Municipais do Município de Caridade, para avaliar se eles têm funcionamento livre
e regular.

RESOLVE:

INSTAURAR O PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO  nº 29/2016, o qual visa
apurar, em toda a sua extensão, a sobredita matéria, determinando a adoção,
inicialmente, das seguintes providências:

 Registro da Presente Portaria;
 Encaminhe-se  até  o  dia  05  (cinco)  do  mês  subsequente,  cópia  desta

Portaria  ao  Procurador-Geral  do  Justiça/Conselho  Superior  do  Ministério
Público do Estado do Ceará, à Corregedoria Geral de Justiça, à Secretaria
Geral e à Coordenadoria do CAOCIDADANIA para ciência;
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 Encaminhe-se cópia da presente Portaria à Assessoria de Comunicação do
Ministério Público do Estado do Ceará para publicação no sítio do MPCE;

 Certifique-e a existência de documentos, no âmbito desta Promotoria de
Justiça,  que  tenham  como  objetivo  acompanhar  o  funcionamento  dos
Conselhos  Municipais  e,  caso  positivo,  autue-se  separadamente  como
apensos ao presente Procedimento Administrativo.

 Designação  do  Técnico  Ministerial  Clerizon  de  Sousa  Pereira  para
secretariar os trabalhos.

Autue-se e registre.
Expedientes necessários.
Após, voltem-me os Autos conclusos.

Caridade/CE, 17 de maio de 2016.

Ricardo Rabelo de Moraes
Promotor de Justiça – Respondendo
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