
MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
       PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAURITI

PORTARIA Nº 61/2016

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10/2016

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ,  por  meio

deste Órgão Signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais na tutela

dos interesses públicos, e

CONSIDERANDO  que  incumbe  ao  Ministério  Público  a  defesa  do

patrimônio  público  e  social,  da  moralidade  e  eficiência  administrativas,  do  meio

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma dos artigos 127, caput, e

129, III da Constituição da República (CR); artigo 25, IV, “a”, da Lei n.º 8.625/93, e

do artigo 114, IV, a e b, da Lei Complementar Estadual n.º 72/2008;

CONSIDERANDO o resultado da eleição majoritária nas Eleições 2016

para o cargo de prefeito da comarca de Mauriti/CE e a necessidade de acompanhar a

transição da atual administração municipal para a administração que se iniciará no dia

01  de  janeiro  de  2017,  bem  como  adotar  medidas  para  evitar  o  desmonte  da

administração pública municipal,

Este  Órgão  Ministerial  RESOLVE instaurar  o  presente

PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  no  intuito  de  coletar  informações,

depoimentos,  certidões,  perícias  e  demais  elementos  necessários,  para  eventual

instauração  de  Inquérito  Civil  Público,  realização  de  Termo  de  Ajustamento  de
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Conduta  ou  qualquer  outra  medida  extrajudicial,  bem  como,  para  uma  possível

propositura de Ação Civil Pública, determinando, inicialmente, o seguinte:

a) Autuem-se a presente portaria e registre-se em livro próprio;

b) Expeça-se comunicação à Procuradora-Geral de Justiça, através de e-

mail, solicitando a publicação desta portaria no site da PGJ/CE;

c) Afixe-se uma cópia desta portaria no átrio da Promotoria de Justiça de

Mauriti/CE;

d) Expeça-se Recomendações ao Prefeito da Comarca de Mauriti/CE, no

tocante a transição do governo municipal e prevenção ao desmonte da administração

pública municipal;

e)  Estabeleço  o  prazo  de  01  (um)  ano  para  conclusão  do  presente

procedimento;

f) Encaminha-se de cópia da presente portaria ao Centro de Apoio de

Defesa  do  Patrimônio  Público  –  CAODPP,  bem como  ao  Excelentíssimo  Senhor

CORREGEDOR-GERAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  para  ciência  deste

procedimento administrativo.

Cumpra-se.

Mauriti/CE, em 18 de Outubro de 2016.

______________________________________________
LEONARDO MARINHO DE CARVALHO CHAVES

Promotor de Justiça Respondendo
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