
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

PORTARIA N.º 02/2016

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  CEARÁ,  através  da  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DA
COMARCA DE ANTONINA DO NORTE/CE, com fundamento nos artigos 127 caput, e 129, III e IX da Constituição Federal,
art. 7º, I, da Lei Complementar 75/1993, arts. 129 e 130, III,  da Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei
Federal n. 8.625/93, art. 114, IV, alínea “b” da Lei Complementar do Ministério Público do estado do Ceará n. 72/2008, art. 8º, §
1º  da Lei  n.  7.347/85,  art.  4º  da Resolução 23 do CNMP, art.  3º da resolução 007/2010 do Colégio de Procuradores do
Ministério Público do Estado do Ceará e segundo as disposições da Lei Federal n. 7.347/85, 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, Constituição da República Federativa do Brasil); 

CONSIDERANDO que dentre as funções do Ministério Público está a de instaurar inquérito civil para a tutela
dos direitos individuais e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), sendo legitimado a propor a
ação civil pública; 

CONSIDERANDO que além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e
em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público, dentre outras, ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar  os
gestores do dinheiro público.  

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129,III
Constituição da República Federativa do Brasil);

CONSIDERANDO o  recebimento  da denúncia  em anexo,  a  qual  o  presidente  da Câmara Municipal  do
município de Antonina do Norte, informa que o gestor municipal vem repassando valores inferiores ao estabelecido por lei do
duodécimo da Câmara Municipal, como também vem hodiernamente atrasado esses repasses durante os anos de 2015 e
2016. 

CONSIDERANDO que, tais fatos, se comprovados, configuram desrespeito aos Princípios da Administração
Pública e, teste constituem atos de improbidade administrativa e a prática de possível tipo penal;

CONSIDERANDO, finalmente, que a Constituição Federal determina como função institucional do Ministério
Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como o
dever de zelar  pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos assegurados na Carta Magna de 1988,  bem como
promover as medidas necessárias a sua garantia,

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal de Antonina do Norte impetrou Mandado de Segurança nº 44-
19.2016.8.06.0033, com o objetivo que seja regularizado o repasse do duodécimo da Câmara Municipal.

RESOLVO:

Instaurar o presente Procedimento Administrativo, tendo por objeto a defesa dos princípios da Administração
Pública,  objetivando  a colheita  de  provas e  individualização dos  responsáveis,  bem como fiscalizar  o repasse  no tempo
determinado por lei do duodécimo da Câmara Municipal. Sendo que nesta oportunidade, inicialmente, DETERMINO:

1. A autuação destas peças e informação como Procedimento Administrativo;

2. proceda-se,  até  o  dia  30  do  mês  subsequente,  comunicação  da  instauração  do  presente
Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do Ministério Público, a Procuradoria dos Crimes Contra
a Administração Pública e à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará;

3.  Cadastre-se o presente procedimento no sistema informatizado  ARQUIMEDES ou em livro
apropriado nesta Promotoria.

4. nomeio o(a) Técnico(a)  Ministerial e/ou Auxiliar Administrativo em exercício na Promotoria de
Antonina  do  Norte  para  secretariar  os  trabalhos,  conferindo  poderes  para  realizar  a  produção  de  atos
meramente ordinatórios;

5. Cumpra-se. 

Antonina do Norte, 27 de June de 2016.

Saul Cardoso Onofre de Alencar
Promotor de Justiça 


