
PORTARIA Nº 39/2016
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 39/2016

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 no dia 08 de Setembro de 2016  Ofício nº 1470/2016 da Câmara Municipal
para investigação da pretensão de realização de Concurso Público no Município de Juazeiro do Norte em ano eleitoral;

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 apuração de elementos para identificação do objeto do
procedimento extrajudicial atinente a Ofício nº 1470/2016 da Câmara Municipal para investigação da pretensão de
realização de Concurso Público no Município de Juazeiro do Norte em ano eleitoral; bem como determinar, desde logo,
a realização das seguintes diligências:

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

II – A requisição ao  Prefeito do Município de Juazeiro do Norte, com prazo de dez dias úteis, que informe sobre a
existência de fase interna de procedimento licitatório ou de dispensa de licitação visando à realização de concurso
público, devendo, em caso positivo, ser encaminhada à Promotoria de Justiça todos os atos administrativos visando à
realização de certame público no exercício de 2016;

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 


