
PORTARIA Nº 11/2016

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº27/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ,  por sua Promotora de Justiça Titular,  oficiante na 1ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Itapipoca-CE, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, II da Constituição Federal; art. 7º, I da Lei
Complementar  nº 75/1993; arts. 129 e 130 da Constituição do Estado do Ceará; art. 25, IV e 26, I e II,  ambos da Lei nº
8.625/93; art. 114, IV e 116, I, ambos da Lei Complementar do Ministério Público do Estado do Ceará nº 72/2008; art. 1º, IV da
Lei nº 7.347/1985; art. 1º, IX, “a” e “k” e parágrafo único c/c art. 2º, VI, 1, a, ambos da Resolução nº 22/2015 do OECPJ; e art.
7º e seguintes da Resolução nº 36/2016 do OECPJ/CE;
CONSIDERANDO  que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal);
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público a instauração de Inquérito Civil Público destinado a apurar a
ocorrência de dano efetivo ou potencial a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe
incumba defender (art. 7º, da Resolução nº 36/2016 do OECPJ/CE);
CONSIDERANDO a necessidade de se adequar todos os procedimentos em tramitação nos órgãos ministeriais, no prazo de
120 dias, conforme o disposto no art. 39 da Resolução nº 36/2016 do OECPJ/CE;
CONSIDERANDO  que, de início, fora instaurada Notícia de Fato em razão das declarações prestadas pela Sra. Maria da
Conceição Magalhães da Silva, que relatou preterição na concessão de moradia popular e que, em tese, teria prioridade por se
tratar de pessoa com deficiência;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de padronização dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público; 
RESOLVO:
Converter a Notícia de Fato nº 11/2016 em INQUÉRITO CIVIL, com fulcro no art. 7º c/c art. 9º, II ambos da Resolução nº
36/2016 do OECPJ/CE, para adequação à nova taxonomia, bem como tomadas das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis
ao caso, razão pela qual DETERMINO a realização das seguintes diligências:
a) autue-se a presente portaria e documentos que a acompanham e registre-se em livro próprio, inserindo o procedimento no
sistema virtual ARQUIMEDES;
b) considerando a necessidade de publicação dos atos, na forma do art. 10, VI c/c art. 20, § 2º, I e II, ambos da Resolução nº
36/2016 do OECPJ, seja o extrato da presente portaria remetido para publicação na imprensa oficial, através do Diário da
Justiça e divulgação no sítio eletrônico do Ministério Público do Ceará;
c) conforme o disposto no art. 20, § 8º da Resolução nº 36/2016 do OECPJ, seja remetido, através de meio eletrônico, cópia
da presente portaria ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Acidente do Trabalho, Defesa da Cidadania, do
Idoso, da Pessoa com Deficiência e da Saúde Pública, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria Geral
do Ministério Público;
d) Nomeio as servidoras cedidas Teresinha Roberlândia de Castro Albuquerque e Raimunda Balta Teixeira Santos Alves para
secretariarem o presente Inquérito Civil Público mediante Termo de Compromisso, nos termos do Art. 14º, § 1º, da Resolução
nº 36/2016, do OECPJ, conferindo poderes para a produção de atos meramente ordinatórios;
e) Considerando a necessidade de instruir este ICP, e diante da ausência de resposta aos Ofícios nº 105 e 126, ambos de
2016  pela  Secretária  de  Assistência  Social  de  Itapipoca,  OFICIE-SE,  novamente,  à  referida  Secretária,  bem  como  à
Procuradoria Geral do Município de Itapipoca, requisitando, no prazo de  (dez) dias úteis, consoante o art. 8º, §1º da Lei nº
7.347/1985:
e.1) a apresentação da cópia do processo de inscrição no Programa de Moradia Popular referente à Sra. Maria da Conceição
Magalhães da Silva, RG nº 3262455/98, CPF nº 737.591.633-00; 
e.2) informações quanto a atual situação de referido processo, inclusive se há previsão para entrega das casas populares;
e.3) a apresentação de cópia da lista de pessoas inscritas no aludido programa –, discriminando as pessoas que possuem e
não possuem prioridade na concessão;
e.4)  informações acerca da quantidade de casas populares entregues desde 2012, especificando o quantitativo por ano e
quantos contemplados estavam inscritos como atendimento prioritário.
Registre-se. Cumpra-se.
Itapipoca/Ce, 10 de agosto de 2016.

Maria Carolina de Paula Santos Steindorfer
Promotora de Justiça


