
Procedimento Administrativo 04/2016

Portaria nº 23/2016

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  CEARÁ,  através  da  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DA  COMARCA  DE
CAMOCIM/CE, com fundamento nos artigos 127 caput, e 129, III e IX da Constituição Federal, 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. 4º da
Resolução 23 do CNMP, art. 3º da resolução 007/2010 do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Ceará e
segundo as disposições da Lei Federal n. 7.347/85,

CONSIDERANDO a notícia veiculada através do blog “CAMOCIM ONLINE”; 
 
CONSIDERANDO que referida notícia diz respeito à realização do evento CAMOFOLIA 2016;

CONSIDERANDO que o evento é realizado pela empresa RM PRODUÇÕES e que conta o recebimento de verba pública
vinda da Prefeitura Municipal de Camocim;

CONSIDERANDO a atribuição desta Promotoria para acompanhar o caso;

RESOLVE:

Instaurar Procedimento Administrativo, tendo por objetivo fiscalizar a realização do evento e evitar possível desvio, sendo que
nesta oportunidade, inicialmente, DETERMINO:

I. Registre-se no sistema próprio e autue-se como Procedimento Administrativo,

II. Com base no art. 7º, §2º da resolução 23/2007 do CNMP e art. 30 da Resolução 007/2010 do CPJ, a publicação da presente
portaria nos locais de costume, bem como encaminhamento da presente Portaria, por e-mail para que seja dada publicidade

III.  Nomeio o Técnico Ministerial  Marco Antonio Souza Rodrigues,  para secretariar  e diligenciar  o presente Procedimento
Administrativo, mediante Termo de Compromisso, nos termos do art. 3º, incisos VII da Resolução 007/2010 do CPJ e art. 4º, V,
da Resolução n. 23 do CNMP, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;

IV. Proceda-se comunicação da instauração de CAO e CGMP;

V. Desde já, requeiro as seguintes diligências:
a) Inspeção no local para averiguação da atual situação do imóvel;
b) Notificar o proprietário da empresa para prestar esclarecimentos;

VI. O presente Procedimento Administrativo deverá estar concluído no prazo de 12 meses Se vencido tal prazo, certifique e
abra vista.

VII. Após o cumprimento das diligências, abra-se conclusão para nova vista para adoção de outras determinações que se
fizerem necessárias, como ajuizamento das ações cíveis e/ou criminais.

VIII. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Camocim/CE, 20 de outubro de 2016.

_________________________________________
PAULO HENRIQUE DE FREITAS TRECE

Promotor de Justiça


