
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

COMARDA DE COREAÚ

PORTARIA Nº 07/2016

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DA  COMARCA  DE  COREAÚ,  por  meio  de  sua

Promotora de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais dos artigos 127 caput, e

129,  da Constituição Federal,  e  legais  nos termos do art.  7º,  I,  da Lei  Complementar

75/1993, arts. 129 e 130, III, da Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei

Federal n. 8.625/93, art. 114, IV, alínea “b” da Lei Complementar do Ministério Público do

Estado do Ceará n. 72/2008, art. 8º, § 1º da Lei n. 7.347/85, art. 2º, III, § 4º da Resolução

no 23 do CNMP, art. 25 e 26 da Resolução no 36/2016 do Órgão Especial do Colégio de

Procuradores de Justiça do Ministério Público.

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  uma  instituição  permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido-lhe a defesa da ordem jurídica, do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e que, entre suas

funções, destaca-se o dever de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos

serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição  Federal,

promovendo as medidas necessárias a sua garantia,

CONSIDERANDO que  é  função  institucional  e  dever  do  Ministério  Público

instaurar procedimento adequado, na forma da legislação, Resolução no 23 do CNMP e

Resolução 36/2016 OECPJ, para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados

patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou do Município;

CONSIDERANDO que a observância dos Princípios Constitucionais da Legalidade,

Moralidade, Impessoalidade e Eficiência da Administração Pública positivados no artigo 37

da Constituição da República devem ser observados por todos os entes e Poderes Públicos,

inclusive no âmbito municipal, deve o Ministério Público agir preventiva e repressivamente

na coibição de atos atentatórios ao interesse público;

CONSIDERANDO a Recomendação nº 06/2016 do Procurador-Geral de Justiça do

Ministério  Público  do  Ceará  no  tocante  à  prevenção  do  Desmonte,  ou  seja,  na  prática

frequente  de  irregularidades  nas  administrações  municipais,  por  meio  de  práticas
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atentatórias a preceitos legais e constitucionais, quando da não reeleição do Chefe do Poder

Executivo Municipal.

CONSIDERANDO que a não reeleição ao cargo do Poder Executivo Municipal

da prefeita de Coreaú, o que exige medidas a serem adotadas pela atual e nova gestão

com implantação de comissão de transição e outras providências de ordem legal.

CONSIDERANDO O processo de transição reflete amadurecimento político e

alto grau de comprometimento do administrador com a gestão pública. Por meio dele,

são criadas condições para que o candidato eleito, antes da sua posse, receba os dados e

informações necessárias para elaborar seu programa de governo, ao mesmo tempo em

que se garante a continuidade da gestão e da prestação dos serviços públicos

CONSIDERANDO que  o  procedimento  administrativo  refere-se  o

procedimento  formal,  a  princípio,  sem caráter  investigativo  em função  de  um ilícito

especifico, destinado ao acompanhamento e fiscalização, de cunho permanente ou não,

de fatos, instituições e políticas públicas, bem como do cumprimento das cláusulas de

termo de ajustamento de conduta firmado, de fato que enseje a tutela dos interesses ou

direitos tutelados pelo Ministério Público (art. 27 da Resolução nº 36/2016 do OECPJ)

CONSIDERANDO se,  no  curso  do  Procedimento  Administrativo,  houver

necessidade de  investigação  de  fato  que  possa  autorizar a  tutela  dos  interesses  ou

direitos  a  cargo  do  Ministério  Público  nos  termos  da  legislação  aplicável,  deverá

oprocedimento  administrativo  ser  convertido  em  inquérito  civil  ou  procedimento

preparatório.

RESOLVE instaurar  o  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO,  para,  na

sequência,  se  necessário,  converter  em  Procedimento  Preparatório,  Inquérito  Civil

Público,  Ajuizar  Ação  Civil  Pública,  ou,  a  qualquer  momento,  realizar  Termo  de

Ajustamento de  Conduta  às  exigências  legais,  bem como determinar,  desde  logo,  a

realização das seguintes diligencias:

a) Registro  e  Autuação  do  Procedimento  Administrativo,  o  qual  deve  receber

numeração própria em Livro respectivo e sistema arquimedes;
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b) Comunicação ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do

Patrimônio Público do Estado do Ceará para fins de conhecimento,

 

c) Que se proceda a publicação no site do MPCE,  por meio da Assessoria  de

Comunicação(web@mpce.mp.br),  conforme  determina  o  Ofício  Circular  no

32/SEGE/PGJ.

d) Designação do técnico ministerial Reginaldo Marques Albuquerque Rodrigues

e o assistente ministerial, Benedito Ricardo Ximenes de Albuquerque, servidor

a  disposição,  para  fins  de  secretariar  esse  procedimento  e  cumprir  as

diligências em questão, mediante termo de compromisso.

e) Encaminhamento das recomendações expedidas aos destinatários indicados;

 Após o cumprimento das diligências, abra-se conclusão as providências cabíveis.

Coreaú, 05 de outubro  de 2016.

RAQUEL BARUA DA CUNHA

Promotora de justiça
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