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Inquérito Civil nº 036/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da
Promotoria de  Justiça da Comarca de SÃO GONÇALO DO
AMARANTE/CE, com fundamento nos artigos127 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. 10º da Resolução nº
036/2016 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do
Ministério Público do Estado do Ceará e segundo as disposições da Lei
Federal n. 7.347/85,

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público à defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (art. 127, Constituição da República Federativa
do Brasil);

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 Constituição da República Federativa do
Brasil);

CONSIDERANDO que incumbe ainda ao Ministério Público promover o
inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, prevenção e
reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais
indisponíveis e homogêneos bem como para a anulação ou declaração
de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade
administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações
indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem,
nos termos do art. 25, IV, “a” e “b” da lei n.º 8.625/93;

CONSIDERANDO que o Ministério Público possui legitimidade para
propor ação civil pública em defesa do patrimônio público;

CONSIDERANDO as normas referentes a ação civil pública, tocante à
legitimidade e disposições atinentes a proteção dos direitos coletivos
lato sensu, na forma da Lei 7.347/85;

CONSIDERANDO que tramita nesta promotoria de Justiça a Notícia de
Fato nº 025/2016, que tem como objeto a apuração de possível
ocorrência de improbidade administrativa pela Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Amarante/CE, consistente no descumprimento da Lei
Federal nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das
Guardas Municipais, conforme processo administrativo nº. 35039/2016-
1/PGJ/CE, que encaminha representação feita  pelo Sr. Jamal Forte
Carvalho, presidente do Sindicato dos Agentes Municipais de
Segurança Pública do Estado do Ceará – SINDIGUARDAS – CE.

CONSIDERANDO a necessidade de dar prosseguimento às
investigações com as diligências necessárias para a apuração dos
fatos;

RESOLVE:
Converter a presente Notícia de Fato nº 025/2016 em Inquérito Civil nº
036/2016, visando a continuidade das investigações, com as diligências
necessárias para a apuração dos fatos, inicialmente, DETERMINO:
1. Registre-se no sistema próprio e autue-se como Inquérito Civil na
forma do art. 10 da Resolução n. 036/2016 do OECPJ, e proceda à
respectiva autuação;
2. Considerando a necessidade da publicidade dos atos, determino com
base no art. 7, § 2º da resolução n. 23/2007 do

CNMP e art. 20 da Resolução n. 036/2016 do OECPJ o envio da
presente portaria para a devida publicação;
3. Proceda-se as respectivas informações em sistema informatizado
(ARQUIMEDES) ou em livro apropriado desta Promotoria de Justiça;
4. Nomeio a técnica ministerial Ana Patrícia Gomes da Silva para
secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil Público, mediante
Termo de Compromisso, nos termos do art. 14, § 1º, da Resolução n.
036/2016 do OECPJ e art. 4, V, da Resolução n. 23 do CNMP,
conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente
ordinatórios;
5. Proceda-se a comunicação da instauração de Inquérito Civil ao
Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio
Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade
Administrativa e à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado
do Ceará, nos termos da Resolução n. 036/2016 do OECPJ;

Posteriormente sejam os autos respectivos conclusos para as
providências cabíveis.

Oficie-se aos órgãos competentes.
Expedientes necessários.
São Gonçalo do Amarante, 09 de dezembro de 2016.

Fábio Manzano
Promotor de Justiça

ATOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO DESTINADO AOS
OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO MINISTERIAL

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,
PLÁCIDO BARROSO RIOS, no uso de suas atribuições, conforme o
disposto no Artigo 26, inciso V, da Lei Complementar nº 72, de 12 de
dezembro de 2008, (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do
Estado do Ceará), c/c o Artigo 19 da Lei Estadual nº14.043, de 21 de
dezembro de 2007 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos
Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará), com redação
dada mediante a Lei Estadual nº 15.166, de 25 de maio de 2012, c/c o
Provimento nº 204/2012, de 10 de dezembro de 2012, e alterações, que
regulamentam a remoção de servidores do quadro de pessoal efetivo
do Ministério Público do Estado do Ceará, e c/c o Provimento nº
097/2014 e alterações, que trata da distribuição dos cargos efetivos de
Técnico Ministerial.

TORNA PÚBLICO que estarão abertas, conforme o disposto no
presente edital, as inscrições para o Concurso interno de Remoção,
destinado aos ocupantes do cargo efetivo de Técnico Ministerial.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O concurso destina-se ao preenchimento de 9 (nove) vagas de
Técnico Ministerial, indicadas no Anexos Único deste Edital, bem como
de outras que surgirem no decorrer do certame, e antes da
homologação do resultado final.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 Os servidores ocupantes do cargo de Técnico Ministerial,
interessados em participar do certame, disporão do prazo de 10 (dez)
dias, a contar da data da publicação deste Edital no Diário Oficial do
Ministério Público do Estado do Ceará, a fim de procederem às
respectivas inscrições.

2.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente através do Portal do
Colaborador, opção Remoção, disponível no endereço eletrônico
http://intranet.mpce.mp.br/ (Intranet), dentro do
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prazo previsto no item anterior.

2.3 Não serão admitidos pedidos de inscrições realizados diversamente
da forma prevista no item anterior, sendo de inteira responsabilidade do
candidato as informações prestadas.

2.4 Serão desconsiderados os pedidos de inscrição para comarcas
vinculadas.

2.5 A constatação de má-fé nas declarações prestadas pelos
candidatos acarretará as cominações legais pertinentes, além da
anulação do ato de remoção, se já efetivado, sem qualquer ônus para a
Administração.

2.6 A Administração não se responsabilizará por eventuais problemas
com a conexão de internet que inviabilize a inscrição do candidato,
ressalvada a necessidade de prorrogação das inscrições, a critério do
Procurador-Geral de Justiça, por motivo de ordem técnica e/ou
operacional.

2.7 No ato da inscrição, o candidato indicará, por ordem de preferência,
as comarcas a que pretende concorrer, ainda que não existam vagas
disponíveis, tendo em vista a possibilidade de surgimento de novas
vagas, em razão do próprio concurso de remoção, ou decorrentes de
vacância de cargos, observando-se o limite de 3 (três) opções e o
disposto no item 1.1 deste Edital.

2.8 A critério do candidato e exclusivamente mediante a utilização do
sistema eletrônico previsto no item 2.2 deste Edital, a inscrição e a
escolha de comarcas poderão ser alteradas até o último dia do prazo
para inscrição, ressalvada a exclusão do certame, que poderá ser feita,
por meio virtual, em até 2 (dois) dias corridos, após o término do prazo
de inscrição.

2.9 Ressalvadas as hipóteses previstas no item 2.7, o candidato inscrito
no certame não poderá manifestar sua desistência na participação no
certame, nem solicitar exclusão, inclusão ou alteração na ordem de
preferência com relação às opções de comarcas indicadas.

2.10 A Secretaria de Recursos Humanos, setor ao qual incumbirá a
responsabilidade por este processo seletivo, em até 2 (dois) dias úteis,
a contar do término do prazo para solicitação da exclusão do certame,
divulgará a lista de habilitados e inabilitados para participar do
c o n c u r s o ,  n o s  s e g u i n t e s  e n d e r e ç o s  e l e t r ô n i c o s :
http://intranet.mpce.mp.br/ (Intranet) e http://www.mpce.mp.br (Internet).

2.11 Os candidatos inabilitados poderão interpor recurso para o
Procurador-Geral de Justiça, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da
divulgação da lista de habilitados nos endereços eletrônicos
http://intranet.mpce.mp.br/ (Intranet) e http://www.mpce.mp.br (Internet).

2.12 Os recursos a que se referem o item anterior serão interpostos
exclusivamente  no endereço eletrônico  http://intranet.mpce.mp.br/
(Intranet), mediante acesso ao Portal do Colaborador, opção Remoção,
link Recurso, oportunidade em que o candidato, fundamentadamente,
exporá as razões de sua irresignação.

3. DOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO
CONCURSO

3.1 Poderá participar do certame o servidor ocupante do cargo de
Técnico Ministerial, incluídos os que estiverem no gozo de um dos
afastamentos previstos no art. 68, da lei Estadual nº 9.826/74 (Estatuto
dos Servidores Públicos Civis do Estado do

Ceará) e os que estiverem cumprindo estágio probatório na data da
publicação do presente edital, desde que não implique mudança de
cargo.

3.2 Os servidores que se encontrarem em gozo de licença sem
remuneração poderão participar do certame, desde que a licença seja
interrompida até o último dia do prazo previsto no item 2.1.

3.3 Não se aplica o disposto no item 3.2 no caso de licença
fundamentada no §3º do art. 99, da Lei nº 9.826/74.

3.4  Não poderá participar do Concurso de Remoção o servidor que
tenha sido removido por permuta ou por concurso nos últimos dois
anos.

4. DA CLASSIFICAÇÃO, DO RESULTADO E DOS RECURSOS

4.1 Se o número de servidores interessados for maior que o de vagas
oferecidas em cada comarca, observar-se-ão, na ordem abaixo, para
fins de classificação e, se necessário, de desempate, os seguintes
critérios:

I –  maior tempo de efetivo exercício no Ministério Público do Estado do
Ceará;

II – maior tempo de efetivo exercício no serviço público estadual;

III – maior tempo no serviço público;

IV – maior idade;

V – maior número de filhos.

4.2 a existência de filhos somente poderá ser comprovada por meio de
certidão de nascimento.

4.3 O tempo de serviço será apurado em dias e somente será
considerado quando previamente averbado na Secretaria de Recursos
Humanos da PGJ/CE até a data anterior à publicação do presente
Edital, ressalvada a hipótese constante no art. 11, § 5º, do Provimento
nº 204/2012.

4.4 Para fins de observância do critério classificatório constante no item
4.1, inciso V deste Edital, o candidato deverá apresentar a
documentação a que alude o item 4.2 até o último dia do prazo de
inscrição, anexando os arquivos digitalizados em formato PDF (portable
document format), através do Portal  do Colaborador, opção Remoção.

4.5 Em até 10 (dez) dias, contados da divulgação da decisão definitiva
sobre os recursos interpostos na forma do item 2.10, ou, caso não haja
recursos, a contar do término do prazo para desistência do certame, a
Secretaria de Recursos Humanos divulgará o resultado preliminar com
a c lass i f i cação dos inscr i tos  nos endereços e le t rôn icos
http://intranet.mpce.mp.br/ (Intranet) e http://www.mpce.mp.br (Internet).

4.6 A publicação do resultado preliminar da classificação não garante a
remoção dos candidatos relacionados nem exclui os demais
concorrentes, tendo em vista a existência de vagas e a possibilidade de
alteração daquele, em virtude de apresentação de pedido de
reconsideração.

4.7 Os interessados terão o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da
data da divulgação do resultado preliminar da classificação, para
apresentar pedido de reconsideração, dirigido ao Procurador-Geral de
Justiça.
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4.8 O pedido de reconsideração, apresentado exclusivamente através
do Portal do Colaborador, opção Remoção (l ink Pedido de
Reconsideração), deverá conter a indicação dos itens a serem
retificados, a justificativa pormenorizada do fundamento de sua
impugnação, e deverá ser instruído com a documentação
comprobatória de todas as alegações, a qual deverá ser anexada
eletronicamente em formato PDF (portable document format),
ressalvado o disposto no item 4.4.

4.9 Serão preliminarmente indeferidos os pedidos de reconsideração
extemporâneos, inconsistentes, apresentados em forma diversa da
prevista no item 4.8 ou com argumentações pessoais e/ou subjetivas.

4.10 Apresentado o pedido de reconsideração, a Secretaria de
Recursos Humanos intimará os demais interessados, por meio de
publicação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Ceará,
na Intranet e na Internet da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do
Ceará, para que, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentem alegações.

4.11 O pedido de reconsideração será decidido no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da data de conclusão ao Procurador-Geral de Justiça.

4.12 As decisões sobre os pedidos de reconsideração serão publicadas
no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Ceará, na Intranet e
na Internet da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará.

4.13 Decididos os pedidos de reconsideração ou decorrido o prazo
mencionado no item 4.7, sem a apresentação de pedido de
reconsideração, o Procurador-Geral de Justiça homologará o resultado
final do certame, que será publicado nos endereços eletrônicos
http://intranet.mpce.mp.br/ (Intranet) e http://www.mpce.mp.br (Internet)
e no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Ceará.

5  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Após a homologação do resultado, o Procurador-Geral de Justiça
expedirá os atos de remoção.

5.2 As despesas decorrentes da mudança para a nova sede, quando for
o caso, correrão integralmente por conta do servidor.

5.3 O servidor removido terá o prazo de 30 (trinta) dias para entrar em
exercício na nova sede, contados a partir da publicação do respectivo
ato de remoção no Diário de Justiça, incluído nesse prazo o tempo
necessário ao seu deslocamento, conforme o disposto no artigo 68,
inciso XVII da Lei Estadual nº 9.826, de 14 de maio de 1974.

5.4 Na hipótese do servidor removido encontrar-se legalmente afastado,
o prazo de que trata o item 5.3 deste Edital será contado a partir do
término do afastamento.

5.5 O servidor removido poderá solicitar, até o final do lapso previsto no
item 5.3, a prorrogação deste prazo por até 30 (trinta) dias, expondo as
razões do seu pedido, cujo deferimento ficará a critério da
Administração.

5.6 Ressalvado o disposto no inciso XVII do artigo 68 da Lei nº
9.826/74, os prazos previstos nos itens 5.3 e 5.5 não importam em
afastamento.

5.7 Não é devido período de trânsito a servidor que não altere
efetivamente sua residência e em casos de remoção para municípios
limítrofes.

5.8 A contagem dos prazos, quando for necessária a publicação de atos
no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Ceará, far-se-á nos
termos do parágrafo 3º, artigo 4º, da Lei Federal nº 11.419, de 19 de
dezembro de 2006.

5.9 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se na Intranet, na Internet e no Diário Oficial do
Ministério Público do Estado do Ceará. Cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza,
aos 10 de janeiro de 2017.

PLÁCIDO BARROSO RIOS
Procurador-Geral de Justiça

EDITAL Nº 01/2017-SERH/PGJ

CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO DESTINADO AOS
OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO MINISTERIAL

ANEXO ÚNICO

COMARCA     QUANTITATIVO DE VAGAS
CAUCAIA                     - 01
FORTALEZA                - 02
MARACANAÚ              - 01
MORRINHOS               - 01
NOVA RUSSAS           - 01
PORANGA                   - 01
QUITERIANÓPOLIS    - 01
SENADOR POMPEU   - 01
TOTAL DE VAGAS:     - 09 (NOVE)

SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE
ESTUDO

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ,
PLÁCIDO BARROSO RIOS, no uso de suas atribuições, conforme o
disposto no Artigo 26, inciso V, da Lei Complementar nº 72, de 12 de
dezembro de 2008, (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do
Estado do Ceará), e consoante o Provimento nº 56, de 18 de junho de
2008, publicado no Diário da Justiça de 05 de agosto de 2008.

CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 14.043/2007, que dispõe sobre
o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do
Ministério Público do Estado do Ceará, prevê que a Procuradoria-Geral
de Justiça poderá instituir bolsa de estudo para curso de graduação e
pós-graduação, a ser regulamentada por Provimento do Procurador-
Geral de Justiça, para os servidores efetivos e estáveis.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de adequação dos servidores do
Ministério Público aos novos perfis profissionais exigidos para a
eficiência da Administração Pública.

CONSIDERANDO a necessidade e o objetivo da Administração em
oportunizar aos servidores do Ministério Público do Ceará a conclusão
de sua formação no ensino de pós-graduação.

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoamento contínuo de
servidores, no que diz respeito à qualidade dos serviços prestados pelo
Ministério Público à sociedade cearense.

TORNA PÚBLICO que estarão abertas, conforme o cronograma
constante deste Edital, as inscrições à Seleção para concessão de 2
(DUAS) Bolsas de Estudo parciais de 50% (cinquenta por cento) do
valor da mensalidade líquida, para o Curso de
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