
PORTARIA Nº 20/2016

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Nº 05/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANTONINA DO NORTE,
com fundamento nos art. 127 e 129, III da Constituição Federal, art. 130, III da Constituição do Estado do Ceará, art. 26, I, da
Lei nº 8.625/93, art. 116, I da Lei Complementar Estadual nº 72 ( Lei Orgânica do MP do Estado do Ceará), e na  resolução n°
007/2010 do Colégio de Procuradores de Justiça e
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público, face o disposto no art. 129, inciso III da Constituição Federal, 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;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais(art. 127, caput, da
C.F.);
CONSIDERANDO que é função institucional  do Ministério Público zelar  pelo  efetivo respeito  dos poderes públicos  e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal(art. 129, II, da C.F.);
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 2015/244064 possui objeto a ser investigado por Procedimento Administrativo e
ainda não foi convertido em PA; 
CONSIDERANDO a necessidade de os Procedimentos estarem de acordo com a taxonomia, conforme Resolução nº 23/2007
do Conselho Nacional do Ministério Público; 3. Resolução nº 07/2010 do Colégio de Procuradores de Justiça; 4. Conceito –
Resolução nº 16/2014 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça;
RESOLVE:
Art. 1º Fica convertido a presente Notícia de Fato em Procedimento Administrativo, com a finalidade de apurar denúncia de
possíveis fornecimento de materiais de construção, usados, das escolas municipais desativadas, oriundo da ACECCI;
Art. 2° Fica(m) nomeado(s) o(s) Técnico(s) Ministerial(ais) LEONARDO RODRIGUES DE SOUSA, para secretariar o presente
procedimento  e  para   execução  de  diligências,  para  realizar(em)  a(s)  diligência(s)  necessária(s),  mediante  termo  de
compromisso ou Portaria de designação, para bem desempenharem as respectivas funções.
Art. 3º O Procedimento instaurado através desta Portaria deve ser registrado em livro próprio ou em sistema informatizado de
controle.
Art.  4º  Após as providências  do artigo anterior,  deverá o secretário autuar  a presente  portaria (devidamente  numerada e
rubricada), juntar as peças de informação, e, em seguida, fazer conclusos os presentes autos para ulteriores deliberações.
Art. 5° Determina-se, de início, que seja procedida a seguinte diligência:
1  – ofício,  à  ordem,  à  Secretária  Geral,  enviando cópia  da Portaria,  preferencialmente  por  meio  eletrônico,  para  fins  de
publicação no Diário de Justiça. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Antonina do Norte-CE, 15 de agosto de 2016.
____________________________________
Saul Cardoso Onofre de Alencar
Promotor de Justiça


