
PORTARIA Nº 37/2016
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 37/2016

O Ministério Público Estadual, através da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte (3ª Promotoria
Cível de Juazeiro do Norte),  por seu Representante Legal  ao fim subscrito,  no uso de suas atribuições, a teor do
disposto no arts. 127 c/c o art. 129 da Constituição Federal de 1988 e ainda com fulcro no art. 80 da lei n. 8.625/93 c/c
art. 6º, inciso VII e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93;

CONSIDERANDO  que  compete  ao  Ministério  Público  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático,  dos
interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal), bem como o zelo pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública quanto aos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade e da publicidade; 

CONSIDERANDO a atribuição extrajudicial da 7ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte na tutela do patrimônio
público; 

CONSIDERANDO ter sido recepcionado na 7ª Promotoria de Justiça o Despacho de Distribuição atinente ao Ofício nº
27473/2016,  da  Secretaria do  TCM, referente  ao Processo TCM nº  17287/13,  Tomada de Contas  de Gestão,  de
responsabilidade de ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, Secretaria Municipal de Cultura, exercício de 2010;  

CONSIDERANDO que a Corte de Contas julgou as contas do responsável irregulares, com aplicação de multa no valor
de R$ 2.128,20 (dois mil cento e vinte e oito reais e vinte centavos), sem nota de improbidade administrativa, em razão
da irregularidade de ausência de portaria de exoneração e intempestividade na remessa da prestação de contas; 

CONSIDERANDO  que  a  multa  aplicada  pelo  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios  é  crédito  estadual,  enquanto  a
imputação de débito é crédito municipal;  

CONSIDERANDO  a necessidade  de observância  da  padronização  dos  procedimentos  extrajudiciais  do  Ministério
Público, sendo o procedimento administrativo destinado ao acompanhamento de fiscalizações; de cunho permanente
ou não; de fatos, instituições e políticas públicas, assim como outros procedimentos não sujeitos a inquérito civil, que
não tenham o caráter de investigação cível ou criminal de determinada pessoa; em função de um ilícito específico; e
por  sua  vez  o  procedimento  preparatório  refere-se  ao  procedimento  formal,  prévio  ao  Inquérito  Civil,  que  visa  à
apuração de elementos para identificação dos investigados ou do objeto (art. 9º da Lei n° 7.347/85, e art. 2º, §§ 4º a 7º,
da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007 – CNMP); 

RESOLVE:

Instaurar o  presente  PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO  para  adoção  das  providências  cabíveis  em  relação  ao
adimplemento  da  multa  concernente  ao  Processo  TCM  nº  17287/13,  Tomada  de  Contas  de  Gestão,  de
responsabilidade de ROMILDO JOSÉ DE SIQUEIRA BRINGEL, Secretaria Municipal de Cultura, exercício de 2010;
bem como determinar, desde logo, a realização das seguintes diligências:

I – A juntada ao Procedimento Preparatório da documentçaão encaminhada pela Secretaria Executiva das Promotorias
de Justiça acima referenciada; 

II – A expedição de ofício à Procuradoria Geral de Justiça para fins de adoção das providências cabíveis referente ao
cumprimento do dever de responsabilidade fiscal do Procurador Geral do Estado no sentido de inscrição dos valores
da multa na Dívida Ativa do Estado e de Execução Judicial dos valores da multa;
  
III –  A afixação da portaria no local de costume (art. 4º, inciso VI, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do
Ministerio Público) e a remessa do extrato da portaria para publicação, através de meio eletrônico (art. 10, inciso VI, da
Resolução nº 36/2016, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Ceará);  

IV – O encaminhamento da portaria ao Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público em cumprimento à previsão
normativa constante no art. 20, § 8º,  da Resolução nº 36/2016 do Órgão Especial  do Colégio de Procuradores de
Justiça do Ministério Pùblico do Ceará;

REGISTRE-SE, AUTUE-SE e CUMPRA-SE.

Juazeiro do Norte,  21 de Setembro de 2016

José Silderlandio do Nascimento 
Promotor de Justiça 


