
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral de Justiça

Promotoria de Justiça da Comarca de Capistrano

PORTARIA nº 07/2016

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 004/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ , através da Promotoria de Justiça da
Comarca  de  Capistrano/CE ,  com fundamento  nos  arts.  127,  caput e  129,  III  e  IX  da
Constituição Federal, arts. 129 e 130, III, da Constituição Estadual, art. 25, IV, alínea “a”, da
Lei  Federal  nº  8.625/1993,  art.  114,  IV,  alínea  “a”,  da  Lei  Complementar  Estadual  nº
72/2008, art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/1985, art. 4º da Resolução nº 23/2007 do CNMP e arts.
7º e 10 da Resolução nº 036/2016 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ceará;

CONSIDERANDO  que  são  princípios  norteadores  da  Administração  Pública  e  de  seus
respectivos  gestores  a  legalidade,  a  impessoalidade,  a  moralidade,  a  publicidade  e  a
eficiência (art. 37 da CF/1988);

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF/1988);

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil
e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CF/1988);

CONSIDERANDO que, conforme amplamente divulgado pela mídia local,  foi aprovado o
Projeto de Lei nº 001/2016 (Autógrafo de Lei nº 014/2016), de 28 de setembro de 2016, que
aumentou em cerca de 17% (dezessete por cento) o subsídio dos membros do Legislativo
Municipal;

CONSIDERANDO a existência de indícios de que o procedimento legislativo, que culminou
na  edição  da  referida  lei,  não  obedeceu  aos  ditames  constitucionais,  legais  e
regulamentares;

RESOLVE:

INSTAURAR o presente Inquérito  Civil,  na forma do art.  2º  da  Resolução nº  036/2016-
OECPJ, com o objetivo de apurar os fatos ora suscitados e suas repercussões jurídicas,
devendo, para tanto, promover a coleta de informações, depoimentos, certidões e demais
diligências indispensáveis  à instrução da causa, reunindo elementos para eventual Ação
Judicial, procedendo-se com a adoção das seguintes providências:

1) o registro no sistema próprio e a autuação como Inquérito Civil, na forma do art. 10 da
Resolução nº 36/2016-OECPJ/CE e art. 4º da Resolução nº 23 do CNMP, efetuando-se as
anotações no livro/sistema próprio;
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2)  o  encaminhamento  da  presente  Portaria,  via  protocolo  web,  à  Secretaria  Geral  do
Ministério  Público  para  publicação  no  Diário  Oficial  e  divulgação  no  sítio  eletrônico  do
Ministério Público do Estado do Ceará na internet, conforme previsto no art. 20, incisos I e II,
da Resolução nº 036/2016 do OECPJ/CE, bem como sua afixação nos locais de costume;

3)  o  encaminhamento,  por  meio  eletrônico,  da  presente  Portaria  ao  Centro  de  Apoio
Operacional  da Defesa do Patrimônio  Público  e  da Moralidade  Administrativa,  conforme
previsto no § 8º do art. 20 da Resolução nº 036/2016 do OECPJ/CE;

4) nomeio o técnico ministerial Francisco Edson de Oliveira para secretariar e diligenciar o
presente procedimento, nos termos do § 1º do art. 14 da Resolução nº 036/2016-OECPJ,
conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;

Como diligências instrutórias em continuação, DETERMINO:

a)  a  expedição  de  requisição  ao  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Capistrano,
requisitando-lhe a remessa de cópias  integrais  do  processo legislativo  que culminou na
edição dos Autógrafos de Lei Municipal nsº 014/2016, 017/2016 e 018/2016, relativos aos
Projetos de Lei Municipal ns. 001/2016, 002/2016 e 003/2016, respectivamente;

b)  a  expedição  de  requisição  ao  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Capistrano,
requisitando-lhe a remessa de cópia integral do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Registre-se, autue-se e cumpra-se.

Capistrano/CE, 06 de dezembro de 2016.

Rafael Matos de Freitas Morais
Promotor de Justiça
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