
PORTARIA Nº 05/2016

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 05/2016

O  Ministério  Público  Estadual,  através  das  1ª  e  2ª

Promotorias de Justiça Auxiliares e Núcleo de Tutela Coletiva da 1ª Região

(Cariri)-  NUTEC, Juazeiro do Norte,  por seus Representantes Legais 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  que o combate à corrupção,  tanto sob a

forma de atos de improbidade administrativa definidos na Lei nº 8.429/92 ou

sob  aspecto  de  conduta  tipificada  como  infração  penal,  está  entre  as

atribuições  constitucionais  do  Ministério  Público,  inclusive  inserido  no

Planejamento Estratégico do Ministério Público Nacional e Estadual;

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 que, historicamente as transições de poder

nos municípios são marcadas por ocorrências de irregularidades e de práticas

atentatórias  a  tais  princípios,  produzindo  efeitos  perniciosos  para  toda  a

sociedade  e  gravames  financeiros  aos  cofres  públicos  municipais,  além da

perda ou destruição de todo acervo documental do ente, especialmente no final

dos  respectivos  mandatos  de  Prefeitos,  dificultando  ou  inviabilizando  os

desempenhos por parte dos novos gestores;



CONSIDERANDO  que  algumas  dessas  práticas  nocivas

provocam a interrupção dos serviços essenciais para toda a sociedade, com

sérios gravames a serem suportados pelo cidadão;

CONSIDERANDO  a  existência  de  esforços  do  Ministério

Público de Contas, Tribunal de Contas dos Municípios, Ministério Público do

Estado do Ceará, dentre outros órgãos, e instituições com atuação no controle

da Administração Pública, para o desenvolvimento de ação preventiva visando

reduzir  ou eliminar os riscos de ocorrência de tais situações no âmbito das

administrações públicas  municipais,  especialmente  naquelas  onde os  atuais

gestores não lograram êxito na pretensão de reeleição ou não conseguiram

eleger os candidatos por eles apoiados;

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  ADMINISTRATIVO

para acompanhamento da transição de Governo no Município de Juazeiro do

Norte;  bem  como  determinar,  desde  logo,  a  realização  das  seguintes

diligências:

I  –  A  juntada  aos  autos  do  Ofício  Circular  nº  43/2016  do

Tribunal de Contas dos Municípios; 

II –   A afixação da portaria no local de costume e a remessa

do  extrato  da  portaria  para  publicação,  através  de  meio

eletrônico;  

III – O Encaminhamento das recomendações editadas nesta

data; 



IV  –  O  encaminhamento  da  portaria  ao  Centro  de  Apoio

Operacional do Patrimônio Público;

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

Juazeiro do Norte,CE,  18 de Outubro de 2016

Alessandra Magda Ribeiro Monteiro 

   Promotora de Justiça

    (coordenadora do NUTEC)

Francisco das Chagas da Silva

Promotor de Justiça


