
MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARACANAÚ

PORTARIA N.º 016/2016 – 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, e 

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  apresentado pelo  Sindicato
dos  Servidores  e  Empregados  Públicos  Municipais  de  Maracanaú  informa  a
existência  de  possíveis  irregularidades  na  gestão  do  Prefeito  deste  município,
notadamente no que pertine ao cerceamento de direitos de servidores públicos
municipais. 

RESOLVE:

Instaurar Procedimento Administrativo para a fiscalização da atual
gestão municipal em relação às despesas orçamentárias realizadas para pagamento
da remuneração de servidores públicos, bem como para fiscalizar o cumprimento
aos direitos adquiridos destes. Adotem-se desde já as seguintes providências.

1)  registre-se, autue-se e publique-se.
2) expeça-se ofício à Procuradoria-Geral do Município de Maracanaú,

requisitando  informações  acerca:  dos  percentuais  de  redução  na  dotação
orçamentária e na arrecadação de Maracanaú; da existência de negociações em
vigor sobre remunerações entre a prefeitura e o SISMA; da restrição do direito de
férias e do corte de gratificações dos servidores públicos municipais previstas em
lei. 

3) Empós, com ou sem resposta, voltem-me os autos conclusos.
Maracanaú, 07 de outubro de 2016.

JARLAN BARROSO BOTELHO
Promotor de Justiça

Titular da 2ª PJDPPM


	1) registre-se, autue-se e publique-se.

