
MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
17.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

DEFESA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PORTARIA N.º 002/2016

Procedimento n.º 2016/320928
Conversão em Procedimento Administrativo

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  CEARÁ, por  seu  Promotor  de  Justiça  ao  final
subscrito,  no  uso  de  suas  funções  constitucionais  e  legais  e  atendendo  às  determinações
constantes da Resolução n.º 007/2014 do Colégio de Procuradores de Justiça e no art. 1.º,  da
Resolução 16/2014 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e, 

CONSIDERANDO ser missão constitucional do Ministério Público a defesa dos interesses
coletivos, na forma do art. 127 da Carta Magna;

CONSIDERANDO que compete, ao Ministério Público, a proteção dos interesses difusos
ou coletivos do idoso, na forma do art. 74, I da Lei nº 10.741/2003, adotando de pronto as
medidas  administrativas  ou  judiciais  necessárias  à  remoção  de  irregularidades  porventura
verificadas;

CONSIDERANDO que,  na forma da Resolução 016/2014  -  OECPJ,  a fiscalização,  de
cunho  permanente  ou  não,  de  instituições,  deve  ser  efetuada  por  meio  de  Procedimento
Administrativo;

CONSIDERANDO que tramita, nesta 17ª Promotoria de Justiça Cível, o procedimento n.º
2016/320928, com a finalidade de fiscalizar a regularidade do funcionamento do  ABRIGO
RECANTO VERDE VIDA;

RESOLVE:
CONVERTER, em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, a Notícia de Fato n.º

2016/320928 com vistas a apurar, em toda a sua extensão, a sobredita matéria, determinando
a adoção, inicialmente, das seguintes providências:

1 – Registro da presente Portaria;
2 – Autuação do Procedimento Administrativo, com registro no livro próprio;
3 – A comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, ao

Centro de Apoio da Cidadania e à Corregedoria Geral do Ministério Público, na forma do art. 26
da Resolução n.º 07/2010 do Colégio de Procuradores de Justiça;

4  –  Os  trabalhos  atinentes  ao  regular  prosseguimento  do  feito  ficarão  sob  a
responsabilidade do servidor presente nesta Unidade Ministerial;

5 – Encaminhe-se esta Portaria para publicação no Diário da Justiça;
6- Aguarde-se  o cumprimento  o despacho de fls.
7- Renumerar as folhas do Procedimento. 

Cumpra-se.
Fortaleza/CE, aos 03 de maio de 2016.

Alexandre de Oliveira Alcântara
Promotor de Justiça


