
MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARACANAÚ

PORTARIA N.º 013/2016 – 2ª PJDPPM

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio
do  Promotor  de  Justiça  titular  da  2°  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de
Maracanaú, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com base no art.
129, III, da Constituição Federal de 1988, art. 26, I, da Lei 8.625/93, no art. 28 da
Resolução nº 036/2016 – OECPJ; 

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, dentre outras funções, a promoção do inquérito civil e ação civil
pública,  para  a  proteção do meio ambiente,  da  ordem urbanística  e  de  outros
interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que o requerimento formulado pelo Sindicato dos
Agentes  Municipais  de  Segurança  Pública  do  Estado  do  Ceará
(SINDIGUARDAS)  aponta  possível  descumprimento  da  Lei  Federal  nº
13.022/2014 por parte do Prefeito de Maracanaú. 

CONSIDERANDO  que  a  lei  supramencionada  é  objeto  da  Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 5156 no Supremo Tribunal Federal.

RESOLVE:

Instaurar  Procedimento Administrativo  para  a  apuração dos  atos
apontados, bem como para acompanhamento do trâmite da ADI nº 5156 e adoção
das providências cabíveis. 

1)  registre-se, autue-se, publique-se.
2)  expeça-se  ofício ao Prefeito de Maracanaú requisitando: Cópia da

lei que cria a Guarda Municipal de Maracanaú, bem como de atos regulamentares
respectivos, se houver; Informações acerca da existência, ou não, de planejamento
de capacitação e armamento dos guardas municipais de Maracanaú; Informações
sobre a Direção da Guarda Municipal de Maracanaú, devendo ser esclarecido se o
Diretor-Geral é servidor de carreira do referido órgão.

3) Empós, com ou sem resposta, voltem-me os autos conclusos.
Maracanaú, 22 de setembro de 2016.

JARLAN BARROSO BOTELHO
Promotor de Justiça
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