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3 Acarape
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5 Notícia de Fato Acaraú
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12 Noticia de Fato Acaraú

Nº de 
Ordem

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Milagres (Abaiara)

Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Abaiara, para o enfrentamento da 
Covid-19 e Recomendar ao Município de Abaiara e à Secretaria Municipal de Saúde que adotem providências 
necessárias para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao coronavírus, fluxos de atendimento a 
pacientes com casos suspeitos, bem como sigam as medidas constantes no Decreto Estadual nº 33.510, de 16 de 
março de 2020, em âmbito municipal.

Promotoria de Justiça de 
Acarape

Acompanhar e fiscalizar  a denúncia de que possivelmente o Prefeito e seu Vice não estão realizando os 
pagamentos dos professores contratados da rede municipal de ensino. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Acarape

Acompanhar e fiscalizar  as medidas adotadas pelo Município no combate a pandemia do Covid-19. 2. 
Requerendo-se cópias de todos os procedimentos de aquisições de serviços/produtos, inclusive contratação de 
pessoal, no âmbito de todas as Secretarias/órgãos Municipais mirando o combate à pandemia, incluindo-se 
processo de dispensa de licitação, contrato e empenho e a comprovação de que todos os gastos acima encontram-
se disponibilizados, de maneria atualizada, com destaque no site oficial do Município, para fins de consulta a 
qualquer cidadão;

1ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Acompanhar e fiscalizar  a denuncia de que cidadãos estão  sentindo-se prejudicado por estarem em casa e as 
outras pessoas colocando risco na vida população dia 16 de junho de 2020. Justificativa: nosso município com 
numero alto de covid direitos para todos.

1ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Apurar se há aglomeração de pessoas, em possível desrespeito ao isolamento sociais previstos nos Decretos 
Municipais de Acaraú e do Governo do Estado do Ceará.

1ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Acompanhar e fiscalizar  a informação de que determinado estabelecimento comercial estaria aberto na 
quarentena, enquanto o retante da cidade estaria em isolamento rígido.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Acaraú, para o enfrentamento da 
Covid-19 - SAÚDE

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú
Acompanhar as medidas destinadas à garantia a proteção integral de crianças e adolescentes em medida protetiva 
de acolhimento no contexto da atual pandemia de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

2ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar o processo de dispensa de licitação, cujo objetivo é a aquisição de material de limpeza, 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus.

2ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar o processo de dispensa de licitação, cujo objetivo é a aquisição de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI's), destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 
pandemia causada pelo Coronavírus de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.



13 Noticia de Fato Acaraú

14 Noticia de Fato Acaraú
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22 Notícia de Fato Acaraú

23 Acaraú

24 Acaraú

25 Acaraú

2ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar o processo de dispensa de licitação, cujo objetivo é a contratação de serviço de 
blindagem radiológica e instalação de uma porta de chumbo em sala de raio x na Unidade de Pronto 
Atendimento, no contexto da pandemia.

2ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar o processo de dispensa de licitação, cujo objetivo é a aquisição de material permanente 
hospitalar, destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo 
Coronavírus de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

2ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar o processo de dispensa de licitação, cujo objetivo é a aquisição de rouparia, material de 
limpeza e desinfecção, medicamentos e EPI, destinados a preparação de 10 leitos de enfermaria, destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

2ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar o processo de dispensa de licitação cujo objetivo é a aquisição de material de limpeza, 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus 
de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

2ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar o processo de dispensa de licitação, cujo objetivo é a aquisição de medicamentos, 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus

2ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar o processo de dispensa de licitação, cujo objetivo é a aquisição de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI's), destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 
pandemia.

2ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar o processo de dispensa de licitação, cujo objetivo é a aquisição de material permanente 
hospitalar, destinado ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo 
Coronavírus de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

2ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar o processo de dispensa de licitação, cujo objetivo é a aquisição de rouparia, material de 
limpeza e desinfecção, medicamentos e EPI, destinados a preparação de 10 leitos de enfermaria, destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

2ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Acompanhar e fiscalizar  o processo de dispensa de licitação, preventivamente e sem indícios de irregularidades, 
de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social de Acaraú, cujo objeto é a aquisição de kits de 
higiene para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social, destinados ao enfrentamento à 
emergência em saúde pública causada pelo Coronovírus.

2ª Promotoria de Justiça 
de Acaraú

Acompanhar e fiscalizar  as providências que estão sendo adotadas pelo município em relação ao manejo de 
resíduos na pandemia do coronavírus, especialmente em relação às medidas de controle dos riscos para retomada 
do serviço de triagem de materiais reciclável

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

Acompanhar os fatos e suas repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis 
irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo 
Municipal 

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

Acompanhar e fiscalizar  dispensa de licitação de competência da Secretaria de Ação Social do Município de 
Acaraú, cujo objetivo é a aquisição de cestas básicas para atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade 
social decorrente da situação causada pela pandemia do COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar o processo de dispensa de licitação de competência da Secretaria de Saúde do Município 
de Acaraú , cujo objetivo é a locação de 02 ambulâncias destinado ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública, causada pela pandemia do COVID-19.
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36 Notícia de Fato Acopiara

37 Notícia de Fato Acopiara

38 Notícia de Fato Acopiara Acompanhar as medidas de proteção para contensão da COVID-19 nas comunidades ciganas do Ceará. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar o processo de dispensa de licitação de competência da Secretaria de Saúde do Município 
de Acaraú, cujo objetivo é a aquisição de insumos para enfrentamento à emergência causada pela pandemia 
causada pelo coronavírus (COVID-19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar o processo de dispensa de licitação de competência da Secretaria de Saúde do Município 
de Acaraú, cujo objetivo é a aquisição medicamentos para o enfrentamento a situação de emergência causada 
pelo coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar a regularidade dos gastos públicos municipais através de processo licitatório da 
Secretaria de Saúde de Acaraú, cujo objetivo é a aquisição de termômetros digitais para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar a regularidade dos gastos públicos municipais através de processo licitatório de 
Secretaria de Saúde de Acaraú, cujo objetivo é a contratação de serviços para o fornecimento de refeições prontas 
(almoço e jantar), destinados aos agentes públicos do SAMU, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar a regularidade dos gastos públicos municipais através de processo licitatório da 
Secretaria de Saúde de Acaraú, cujo objetivo é a aquisição de equipamentos de proteção individual-EPI's, para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar a regularidade dos gastos públicos municipais através de processo licitatório da 
Secretaria de Saúde de Acaraú, cujo objetivo é a locação de disciplinadores, tendas e outras estruturas para 
utilização em logradouros públicos, para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 
pandemia causada pelo coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar a regularidade dos gastos públicos municipais através de processo licitatório da 
Secretaria de Saúde de Acaraú, cujo objetivo é a aquisição 60.000 (sessenta mil) máscaras artesanais para 
distribuir entre a população mais vulnerável, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente da pandemia causada pelo coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar a regularidade dos gastos públicos municipais através de processo licitatório da 
Secretaria de Saúde, cujo objetivo é a aquisição de testes rápidos para diagnóstico do COVID-19, devido à 
emergência de saúde pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

Fiscalizar e acompanhar aplicação da verba pública federal a ser enviada ao município de Acaraú, bem como, 
acompanhar os Procedimentos Administrativos já instaurados por esta Promotoria de Justiça para o 
acompanhamento e fiscalização dos processos licitatórios utilizados pelo município na modalidade Dispensa de 
Licitação, para contratação/aquisição de bens ou serviços para o combate ao novo Coronavírus neste município.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acaraú

Acompanhar e fiscalizar  as providências que estão sendo adotadas pelo município em relação ao manejo de 
resíduos na pandemia do coronavírus, especialmente em relação às medidas de controle dos riscos para retomada 
do serviço de triagem de materiais recicláveis por catadores em tempos de COVID-19.

1ª Promotoria de Justiça 
de Acopiara

Acompanhar a elaboração e implementação dos Planos de Contingência ao enfrentamento da Pandemia da 
COVID-19 no âmbito dos Colégios Particulares localizadas no Município de Acopiara, bem como fiscalizar o 
cumprimento da Lei Estadual de nº 17.208/2020 por pa

1ª Promotoria de Justiça 
de Acopiara

Acompanhar e fiscalizar  denúncia de possível Preço abusivo de máscaras descartáveis, bem como informações 
passadas aos consumidores de maneira equivocada sobre o uso das aludidas máscaras.

1ª Promotoria de Justiça 
de Acopiara
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1ª Promotoria de Justiça 
de Acopiara

Apurar e fiscalizar a suposta aquisição de ambulância tipo UTI MÓVEL, para o Município de Acopiara/CE pela 
Administração em período de pandemia, sem processo licitatório (verificar conformidade com a legislação 
emergencial das dispensas de licitação).

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Acopiara
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Acopiara para o enfrentamento da 
Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Acopiara

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Acopiara

Acompanhar e fiscalizar  a transparência nas contratações e aquisições relacionadas especificamente ao 
enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei nº 
13.979/2020, e legislação correlata, no Município de Acopiara.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Acopiara
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19, notadamente quanto à distribuição da merenda escolar e cumprimento do calendário escolar.

2ª Promotoria de Justiça 
de Acopiara

Acompanhar e fiscalizar o cruzamento de dados referente aos eventuais pagamentos do Auxílio Emergencial (Lei 
nº 13.982/2020), considerando os beneficiários deste Auxílio e os servidores e empregados públicos estaduais e 
municipais do Estado do Ceará.

2ª Promotoria de Justiça 
de Acopiara

Fiscalizar e acompanhar aplicação da verba pública federal a ser enviada ao município de Acopiara, destinada à 
construção de uma Adutora no Município, em que um dos fundamentos para despesa foi balizado na Pandemia 
causada pelo Novo Coranavírus. No referido procedimento apuram-se eventuais reflexos na esfera estadual e 
preconiza-se auxilio / atuação conjunta com o MPF.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Acopiara
Acompanhar e fiscalizar  a correta aplicação da Lei 8.666/93 no estado de emergência causado pela COVID-19 
no âmbito do Município de Acopiara/CE.

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE

Promotoria da 60ª Zona 
Eleitoral - 

Acopiara/Catarina

Acompanhar a execução dos programas sociais mantidos durante o ano da eleição, bem como a distribuição 
gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada após o 
surto do novo coronavírus (COVID-19),

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE

Promotoria da 60ª Zona 
Eleitoral - 

Acopiara/Catarina

 Apurar e acompanhar a execução dos programas sociais mantidos durante o ano de eleição na cidade de 
Catarina, bem como a distribuição gratuita de bens, serviços, valores ou benefícios à população, diante da 
situação de emergência declarada após o surto d

Eleitoral – 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 60ª Zona 
Eleitoral - 

Acopiara/Catarina

Acompanhar a execução financeira e administrativa do Programa Social de Distribuição de Gás em botijão para 
as famílias em situação de maior vulnerabilidade social do Estado do Ceará, instituído pelo Decreto nº 33.546, de 
21/04/2020, buscando evitar o uso promocional e eleitoreiro da referida distribuição, que deve seguir critérios 
objetivos e isonômicos.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Acopiara

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 



51 Atendimento Acopiara

52 Notícia de Fato Acopiara

53 Aiuaba

54 Aiuaba

55 Aiuaba

56 Alcântaras

57 Altaneira

58 Notícia de Fato Alto Santo

59 Notícia de Fato Alto Santo Diretrizes normativas para fiscalizar os trabalhos e gastos dos gestores públicos no combate à COVID-19.

60 Notícia de Fato Alto Santo Acompanhar e fiscalizar  a Distribuição do Vale-Gás no âmbito do Município de Alto Santo.

61 Notícia de Fato Alto Santo

62 Notícia de Fato Alto Santo

63 Alto Santo

64 Alto Santo Acompanhar o recebimento indevido do auxílio emergencial.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Acopiara

Acompanhar a elaboração e implementação dos Planos de Contingência ao enfrentamento da Pandemia da 
COVID-19 no âmbito dos Colégios Particulares localizadas no Município de Acopiara, bem como fiscalizar o 
cumprimento da Lei Estadual de nº 17.208/2020 por pa

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Acopiara

Acompanhar o cruzamento de dados, referentes aos pagamentos do Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982/2020), 
considerando os beneficiários deste auxílio e o servidores e empregados públicos estaduais e municipais do 
Estado do Ceará.

Eleitoral - 
Notícia de Fato 

Eleitoral

Promotoria da 101ª Zona 
Eleitoral  

Aiuaba/Arneiroz

Acompanhar e fiscalizar diretrizes para a atuação das promotorias eleitorais para fiscalizarem a legalidade 
eleitoral das medidas adotadas por gestores públicos voltados ao enfrentamento da situação de emergência em 
saúde pública decorrente da pandemia de coronavírus.

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE

Promotoria da 101ª Zona 
eleitoral  

Aiuaba/Arneiroz

Acompanhar e fiscalizar diretrizes para a atuação das promotorias eleitorais para fiscalizarem a legalidade 
eleitoral das medidas adotadas por gestores públicos voltados ao enfrentamento da situação de emergência em 
saúde pública decorrente da pandemia de coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Aiuaba

Acompanhar e fiscalizar  todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia 
decorrente do COVID-19 e recomendar ao Município e à Secretaria Municipal de Saúde, que procedam à 
disponibilização, em sítio eletrônico, dos referidos gastos públicos. que procedam à disponibilização, em sítio 
eletrônico, dos referidos gastos públicos.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria de Justiça de 
Meruoca (Município de 

Alcântaras-CE)
Fiscalizar e acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Alcântaras-CE para o 
enfrentamento da COVID-19; 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 
Nova Olinda (Altaneira)

Acompanhar as políticas públicas de saúde e providências que estão sendo adotadas pelo município de Altaneira, 
para o enfrentamento da Covid-19.

Promotoria de Justiça de 
Alto Santo

Acompanhar as Diretrizes Normativas para fiscalizar os trabalhos e gastos dos gestores públicos no combate a 
COVID-19

Promotoria de Justiça de 
Alto Santo

Promotoria de Justiça de 
Alto Santo

Promotoria de Justiça de 
Alto Santo

Apurar as possíveis negligencia, imprudência, irregularidades e prática, em tese, de crimes ou  ilicitudes por parte 
da Prefeita Municipal de Alto Santo ao promover os eventos "Miss Alto Santo 2020" no dia 06/06/2020 e "1º 
Festival de Casamento Junino On-line do Ceará". Aglomerações no contexto da pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Alto Santo

Apurar denúncia de possível contratação irregular de funcionários por parte da Prefeitura Municipal de Alto 
Santo em período que antecede as eleições municipais em troca de apoio político.

Notícia de Fato-
NF

Promotoria de Justiça de 
Alto Santo

Averiguar se no Município de Alto Santo houve/existe medida/contrato administrativo de enfrentamento, com 
foco na legalidade, para o enfrentamento à pandemia, usando o ponto de corte de valores superiores a 1 milhão 
de reais.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Alto Santo



65 Alto Santo

66 Alto Santo

67 Alto Santo Acompanhar as providências que estão sendo adotadas por este município, para o enfrentamento da Covid-19.

68 Amontada

69 Amontada

70 Notícia de Fato Amontada Acompanhar o funcionamento do Conselho Tutelar durante a pandemia do COVID-19.

71 Notícia de Fato Amontada Acompanhar o funcionamento do Conselho Tutelar durante a pandemia do COVID-19.

72 Notícia de Fato Amontada

73 Amontada Acompanhar o funcionamento do Conselho Tutelar durante a pandemia do COVID-19.

74 Amontada

75 Amontada Acompanhar o Portal da Transparência no contexto da Pandemia do COVID-19.

76 Apuiarés

77 Notícia de Fato Apuiarés

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Alto Santo
Acompanhar e fiscalizar  o estrito cumprimento dos Decretos Estaduais referentes ao retorno das atividades 
econômicas das fábricas têxteis e indústria ceramistas durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Alto Santo

Acompanhar e Fiscalizar o estrito cumprimento dos decretos estaduais referentes as necessárias medidas 
adotadas para o retorno das atividades econômicas pelas fábricas têxteis e indústria ceramista durante a pandemia 
do novo coronavírus (covid-19). 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Alto Santo 

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Amontada Promotoria de 

Justiça de Amontada

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
Promotoria de Justiça de 

Amontada
Acompanhar e fiscalizar  as Medidas tomadas pela Secretaria de Assistência Social para beneficiar pessoas 
hipossuficientes durante a Pandemia do COVID-19.

Promotoria de Justiça de 
Amontada

Promotoria de Justiça de 
Amontada

Promotoria de Justiça de 
Amontada

Acompanhar  a  disponibilização em sítio eletrônico da prefeitura,de todas as contratações e aquisições 
realizadas, relacionadas especificamente ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Amontada

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Amontada
Acompanhar  a  disponibilização em sítio eletrônico da prefeitura,de todas as contratações e aquisições 
realizadas, relacionadas especificamente ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Amontada

Procedimento 
Administrativo-

PA 
 Promotoria de Justiça de 

Pentecoste (Apuiarés)

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis  ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal de Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio

Promotoria de Justiça de 
Pentecoste (Apuiarés)

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 



78 Notícia de Fato Apuiarés

79 Apuiarés

80 Notícia de Fato Aquiraz

81 Aquiraz Acompanhar a atividade dos gestores na calamidade pública pelo COVID-19

82 Notícia de Fato Aquiraz

83 Notícia de Fato Aquiraz Acompanhar contratações diante do Decreto Municipal para conter a pandemia do COVID-19

84 Notícia de Fato Aquiraz Acompanhar a entrega do Vale gás (COVID-19)

85 Notícia de Fato Aquiraz Apurar a situação da comunidade circense na situação da pandemia do COVID-19

86 Notícia de Fato Aquiraz

87 Notícia de Fato Aquiraz

88 Notícia de Fato Aquiraz Acompanhar possível Descumprimento de Decreto relacionado com a pandemia pelo Novo Coronavírus.

89 Notícia de Fato Aquiraz

90 Notícia de Fato Aquiraz

91 Notícia de Fato Aquiraz

92 Notícia de Fato Aquiraz

Promotoria de Justiça de 
Pentecoste (Apuiarés)

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Pentecoste (Apuiarés)

Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelos referidos municípios para o enfrentamento da 
Covid-19. Municípios de Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio, bem como acompanhar a transparência de 
contratações e gastos públicos destinados ao enfrentamento do COVID-19

2ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

Apurar possível compra realizada pela prefeitura de equipamento de proteção individual por um valor acima do 
habitual ao praticado pelo mercado. 

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz
Acompanhar a Recomendação emitida aos estabelecimentos comerciais quanto aos atendimentos em face do 
Coronavírus

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

Acompanhar e fiscalizar  a denúncia de possível não fornecimentos de equipamentos de proteção individual pela 
Secretaria de Saúde do município.

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

Acompanhar e fiscalizar  a denúncia de que o síndico do condomínio agendou assembleia geral ordinária com a 
presença física dos condôminos, o que contraria as disposições previstas no decreto nº 33.608/2020.

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

Apurar suposto corte irregular do auxílio alimentação e vale transporte dos servidores do Município de Aquiraz 
que estão em trabalho remoto diante da Pandemia do COVID-19

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

Acompanhar e fiscalizar  o cumprimento da Recomendação encaminhada pelo caocidadania e outros docs. para 
que os municípios se abstenham de adotar quaisquer medidas administrativas desprovidas de estudos que 
contenham evidências científicas que atestem a eficácia dos procedimentos adotados para o combate ao novo 
coronavírus (sarscov-2), atentando-se, na realização de medidas preventivas contra a covid-19, para as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Anvisa, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde 
do Estado. 

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

Acompanhar e fiscalizar  reclamação contra a Comunidade Terapêutica onde possivelmente não se usam 
máscaras na prevenção do Novo Corona Vírus.



93 Notícia de Fato Aquiraz

94 Notícia de Fato Aquiraz Apurar denúncia de possível aglomeração vedada pela pandemia pelo COVID-19

95 Notícia de Fato Aquiraz Apurar Reclamação de possível aglomeração durante a Pandemia de coronavirus Covid 19.

96 Notícia de Fato Aquiraz Acompanhar Reclamação de possível aglomeração durante a pandemia de coronavirus covid 19

97 Aquiraz Acompanhar a situação das pessoas de rua na Pandemia do Covid-19

98 Aquiraz Acompanhar a situação das comunidades indígenas na atual situação de Pandemia COVID-19

99 Aquiraz

100 Aquiraz Acompanhar as políticas públicas quanto ao combate do coronavírus

101 Aquiraz

102 Aquiraz Acompanhar o fornecimento de EPI´s e utilização na Pandemia

103 Aquiraz

104 Aquiraz

105 Aquiraz Apurar possíveis irregularidades praticadas pela gestão municipal durante o período da pandemia

106 Aquiraz

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

Acompanhar e fiscalizar Denúncia anônima de eventul aglomerações de jovens nas praias de Aquiraz durante a 
Pandemia.

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

3ª Promotoria de Justiça 
de Aquiraz

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz
Acompanhar realização das políticas públicas durante a Pandemia do COVID-19 e interferência no pleito 
eleitoral

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz
Acompanhar as implementações do poder público quanto aos direitos das pessoas com deficiência e pacientes 
com doença rara na Pandemia do Coronavírus

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz
Acompanhar o procedimento adotado pelo poder público quanto a identificação dos pacientes no momento da 
internação por suspeita de COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz
Acompanhar e verificar a adoção de medidas para evitar a propagação do vírus, bem como,  expedir 
Recomendação com a vedação de locação e uso das áreas de lazer dos condomínios de temporada ou veraneio.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz

Acompanhar e fiscalizar  o cumprimento da Recomendação encaminhada pelo caocidadania e outros docs. para 
que os municípios se abstenham de adotar quaisquer medidas administrativas desprovidas de estudos que 
contenham evidências científicas que atestem a eficácia dos procedimentos adotados para o combate ao novo 
coronavírus (sarscov-2), atentando-se, na realização de medidas preventivas contra a covid-19, para as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Anvisa, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde 
do Estado. 



107 Aquiraz

108 Aquiraz Apurar denúncia de paciente que foi possivelmente diagnostícado irregularmente com COVID-19

109 Aquiraz

110 Aquiraz Apurar possíveis práticas de atitudes ilegais diante da Pandemia do CODIV-19

111 Notícia de Fato Aquiraz

112 Notícia de Fato Aracati

113 Aracati

114 Aracati Verificar a atuação da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Aracati durante Pandemia da Covid-19.

115 Aracati

116 Aracati Apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos oriundos do SUS.

117 Notícia de Fato Aracati

118 Notícia de Fato Aracati Informações sobre a execução de obras no muicípio de Aracati durante a Pandemia.

119 Notícia de Fato Aracati Averiguar denúncia de irregularidade no descarte do lixo hospitalar do HMED - Aracati.

120 Aracati

Procedimento 
Administrativo-

PA 
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal

Procedimento 
Preparatório - 

PP
3ª Promotoria de Justiça 

de Aquiraz

Eleitoral – 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 66ª Zona 
Eleitoral - Aquiraz

Acompanhar os princípios da impessoalidade e moralidade dos agente públicos neste momento de Pandemia do 
COVID-19

Eleitoral - 
Notícia de Fato 

Eleitoral
Promotoria da 66º Zona 

Eleitoral - Aquiraz

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Aquiraz
Acompanhar e fiscalizar  notícia de que um estabelecimento localizado em Aquiraz funcionaria sem alvará e sem 
licença sanitária, bem como possivelmente recebendo pessoas infectadas pelo corona vírus. 

1ª Promotoria de Justiça 
de Aracati

Acompanhar e fiscalizar  possível realização de Enterro na Praia de Canoa Quebrada, com suspeita de COVID, 
em razão da lotação do cemitério da cidade Aracati, no dia 13/05/2020.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Aracati

Acompanhar a elaboração de plano de contingência voltado à população em situação de rua no município de 
aracati, bem como adoção de medidas que permitam o isolamento social, higiene e alimentação, diante da 
situação de crise vivenciada em decorrência da pandemia do coronavírus. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Aracati

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Aracati

Acompanhar o processo de distribuição de gás de cozinha junto ao Município de Aracati, a fim de Acompanhar e 
fiscalizar  o cumprimento da entrega do "Vale Gás de Cozinha", às famílias beneficiárias, evitando a ocorrência 
de aglomerações de pessoas e a prol

Inquérito Civil - 
IC 

2ª Promotoria de Justiça 
de Aracati

2ª Promotoria de Justiça 
de Aracati

Acompanhar as Informações sobre o Decreto Municipal e sobre as Barreiras Sanitárias nas entradas da Cidade de 
Aracati.

2ª Promotoria de Justiça 
de Aracati

2ª Promotoria de Justiça 
de Aracati

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Aracati
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo Município de ARACATI/CE para o enfrentamento 
da pandemia mundial, conforme declaração da Organização Mundial de Saúde, causada pelo Novo Coronavírus.



121 Aracati

122 Aracati

123 Aracati

124 Aracati

125 Aracati Acompanhar o retorno das aulas escolares tendo em vista o contexto da pandemia.

126 Notícia de Fato Aracati

127 Notícia de Fato Aracati

128 Notícia de Fato Aracati Apurar notícia de que empresa estaria burlando procedimentos licitatórios e desviando recursos públicos.

129 Aracati

130 Aracati Acompanhar as ações referentes a distribuição de merenda escolar em razão da epidemia.

131 Aracati Acompanhar e fiscalizar  as licitações relacionadas a outras áreas durante a Pandemia.

132 Aracati Acompanhar o retorno das aulas escolares tendo em vista o contexto da pandemia.

133 Aracati Acompanhar a execução da coleta seletiva / catação de lixo no contexto de pandemia.

134 Aracati

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Aracati
Acompanhar as medidas de fiscalização de recebimento e emprego de verbas públicas em decorrência da 
Pandemia - COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Aracati
Acompanhar funcionamento do Conselho Tutelar de Aracati no contexto da atual pandemia do novo coronavírus 
- COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Aracati
Acompanhar elaboração do Plano de Contingência no serviço de acolhimento - Unidade de Acolhimento 
Institucional de Aracati - relacionado à pandemia de Coronavírus (COVID-19)

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de Aracati

Acompanhar e fiscalizar as providências cabíveis por parte do Município e apurar possíveis irregularidades nos 
pedidos e recebimentos do auxílio pelos servidores municipais.

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de Aracati

4ª Promotoria de Justiça 
de Aracati

Apurar a possível ausência de repasse pelo Município de verba federal (merenda escolar) do FNDE para o 
Colégio Marista. Verba essencial para a segurança alimentar e para garantir isolamento social, quando a merenda 
é fornecida às familias das crianças)

4ª Promotoria de Justiça 
de Aracati

Apurar teor de documentação oriunda do MPF, que versa sobre possível desvio de recursos no combate ao 
coronavírus no Município de Aracati.

4ª Promotoria de Justiça 
de Aracati

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Aracati
Acompanhar e fiscalizar  a possível variação abusiva do preço dos produtos utilizados no enfrentamento da 
pandemia do Novo Coronavírus, por parte dos estabelecimentos comerciais e farmácias/drogarias de Aracati.

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Aracati

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Aracati

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Aracati

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Aracati

Eleitoral - 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 8ª Zona 
Eleitoral - 

Aracati/Fortim/Icapuí
Acompanhar a distribuição do vale-gás disciplinado pela Lei Estadual nº 17.202, de 08/04/2020, no município de 
Aracati-CE.



135 Aracati

136 Notícia de Fato Aracoiaba

137 Aracoiaba

138 Aracoiaba

139 Notícia de Fato Ararendá

140 Ararendá

141 Ararendá

142 Araripe

143 Araripe

144 Araripe

145 Aratuba Apurar fatos sobre possível recebimento de auxílio emergencial

146 Arneiroz

147 Arneiroz

Eleitoral - 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria de Aracati (8ª 
Zona Eleitoral - 

Aracati/Fortim/Icapuí)
Acompanhar eventual distribuição gratuita de bens e materiais por parte de agentes públicos em face da 
pandemia do novo coronavírus - COVID-19.

Promotoria de Justiça de 
Aracoiaba

Resguardar a população circense existente no Município de Aracoiaba no contexto da pandemia do vírus 
COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Aracoiaba
Acompanhar asmedidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Aracoiaba

Acompanhar os fatos e atos administrativos  e suas repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo 
de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder 
Executivo Municipal

Promotoria de Justiça de 
Ararendá

Acompanhar e verificar possível recebimento indevido do auxílio emergencial por servidores públicos do 
Município de Ararendá.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ararendá

Acompanhar todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do 
COVID-19 e recomendar ao Município e à Secretaria Municipal de Saúde, que procedam à disponibilização, em 
sítio eletrônico, dos referidos gastos públicos.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ararendá

Acompanhar os fatos e atos administrativos relacionados aos gastos públicos no enfrentamento à Covid-19 e suas 
repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo de irregularidade ou ilicitude atuais e sem 
representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal de ARARENDÁ.

Inquérito Civil - 
IC

Promotoria de Justiça da 
Comarca de Araripe

Apurar e fiscalizar possíveis irregularidades em processo de licitação, que teve por objeto a contratação de 
empresa para reforma/adaptação de unidades escolares das localidades de Mata Fresca e Vila Saraiva para 
utilização destas como unidade de saúde no combate ao COVID-1

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Araripe

Fiscalização das providências necessárias para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao coronavírus, 
fluxos de atendimento a pacientes com casos suspeitos, bem como sigam as medidas constantes no Decreto 
Estadual nº 33.510, de 16 de março de 2020, em âmbito municipal. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Araripe

Acompanhar todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do 
COVID-19 e recomendar ao Município e à Secretaria Municipal de Saúde, que procedam à disponibilização, em 
sítio eletrônico, dos referidos gastos públicos.l.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Mulungu (Aratuba)

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Tauá (Arneiroz)
Acompanhar a instituição de políticas públicas para comunidade circense existente no município de Arneiroz, na 
época da Pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Tauá (Arneiroz)

Acompanhar e fiscalizar  das contratações emergenciais e gastos públicos na área de saúde pública realizados 
com fundamento no art. 4º (dispensa de licitação para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
do coronavírus) e seguintes da Lei 13.979/2020, bem como as contratações e emprego de verbas públicas 
oriundos de recursos da saúde para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus na cidade de Arneiroz-CE (sem 
caráter investigativo ou de apuração de ilícito específico).



148 Assaré

149 Assaré

150 Atendimento Aurora

151 Atendimento Aurora

152 Notícia de Fato Aurora

153 Notícia de Fato Aurora Averiguar o correto cumprimento do decreto estadual na pandemia do COVID-19

154 Aurora

155 Aurora Acompanhamento e fiscalização da pandemia do COVID-19 na cidade de Aurora/CE

156 Aurora

157 Baixio

158 Baixio

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 
Eleitoral - 

Promotoria da 18ª Zona 
de Assaré, Antonina do 
Norte e Tarrafas

A necessidade de estabelecer, respeitada a independência funcional do membro do Ministério Público, diretrizes 
para a atuação coordenada das Promotorias Eleitorais no tocante acompanhamento das medidas de enfrentamento 
a situação de emergência em saúde pública por parte dos gestores públicos para evitar o seu desvirtuamento e 
garantir atendimento à população.

Eleitoral - 
Notícia de Fato 

Eleitoral
Promotoria de Justiça de 

Assaré

Acompanhar as diretrizes para atuação das promotorias eleitorais para fiscalizar da legalidade eleitoral das 
medidas adotadas por gestores públicos voltados ao enfrentamento da situação de emergência em Saúde Pública 
decorrente da pandemia de coronavírus. 

Promotoria de Justiça de 
Aurora

Acompanhar o pedido de providencias ao Ministerio Publico de Aurora para adoção das medidas cabiveis com 
relação ao pagamento do adicional de insalubridade dos servidores publicos vinculados a secretaria de saude de 
Aurora. Em tempo de pandemia mundial, esses profissionais possivelmente estariam colocando suas vidas em 
risco.

Promotoria de Justiça de 
Aurora

Acompanhar o pagamento de insalubridade dos servidores da saude, segundo o demandante o Municipio de 
Aurora-Ce não paga insalubridade aos seus servidores da saúde, com exceção dos ACE e ACS os demais 
servidores, médicos, enfermeiros, odontologos, tecnico de enfermagem, vigilancia sanitária etariam se arriscando 
em tempos de pandemia e não recebem insalubridade. 

Promotoria de Justiça de 
Aurora

Acompanhar o pagamento de insalubridade dos servidores da saude, segundo o demandante o Municipio de 
Aurora-Ce não paga insalubridade aos seus servidores da saúde, com exceção dos ACE e ACS os demais 
servidores, médicos, enfermeiros, odontologos, tecnico de enfermagem, vigilancia sanitária etariam se arriscando 
em tempos de pandemia e não recebem insalubridade. 

Promotoria de Justiça de 
Aurora

Notícia de Fato-
NF

Promotoria de Justiça de 
Aurora

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid19. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Aurora

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Aurora
Acompanhar o decreto emergencial por Covid-19 e se as consequentes contratações, respeitam as hipóteses de 
dispensa, bem como se guardam estrita pertinência com o combate a pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipaumirim (Baixio)

Acompanhar políticas públicas e Recomendar aos gerentes de lotéricas, de Bancos e gerentes de Supermercados, 
Atacadões, Mercadinhos e demais estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios, situados nos 
Municípios de Ipaumirim, Baixio e Umari para que adotem as providências necessárias para evitarem filas e 
aglomerações em suas dependências e na frente de seus estabelecimentos, durante o período em que vigorar a 
situação de pandemia e calamidade pública, e suas repercussões jurídicas

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipaumirim (Baixio)

Acompanhar e fiscalizar  a atuação do município de Baixio-CE, quanto à realização de processos de compras, 
aquisições e contratações por meio de dispensa de licitação para o enfrentamento e combate a disseminação à 
COVID-19, como também, verificar possíveis irregularidades quanto a transparência com os gastos públicos 
(internet).



159 Notícia de Fato Banabuiú

160 Banabuiú Acompanhar o cumprimento das medidas de enfrentamento ao covid-19 no município de Banabuiú/Ce. 

161 Notícia de Fato Barbalha Acompanhar e fiscalizar os gastos/contratos enfrentamento pandemia - CGU e MPF.

162 Barbalha

163 Barbalha

164 Atendimento Barbalha

165 Barbalha

166 Notícia de Fato Barbalha

167 Notícia de Fato Barbalha

168 Notícia de Fato Barbalha

169 Notícia de Fato Barbalha

170 Notícia de Fato Barbalha Acompanhar o cancelamento, por parte do consumidor, de reserva em hotel devido pandemia

171 Barbalha Acompanhar possíveis práticas abusivas por comerciantes em meio a pandemia do COVID-19

172 Barbalha

1ª Promotoria de Justiça 
de Quixadá (Banabuiú)

Recomendar ao Município de Bababuiú e às Secretarias Municipais de Assistência Social e de Habitação a 
elaboração de plano de contingência voltado à população em situação de rua, bem como adoção de medidas que 
permitam o isolamento social, higiene e alimentação.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 
de Quixadá (Banabuiú)
1ª Promotoria de Justiça 

de Barbalha

Notícia de Fato-
NF

1ª Promotoria de Justiça 
de Barbalha

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Barbalha

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal. Versa 
sobre as medidas enfrentamento do corona vírus (COVID-19), notadamente com relação à prudência nos gastos 
com as medidas emergenciais adotadas pelo município de Barbalha, que devem se limitar também ao combate a 
pandemia, objeto específico dos decretos municipais.

2ª Promotoria de Justiça 
de Barbalha

Acompanhar a denúncia de que a população do Município de Aurora está se sentindo prejudicada com relação 
aos esgotos oriundos das residencias vizinhas que se acumulam em frente ao seu imóvel causando-lhe transtorno 
com: odor , doenças e insetos principalmente em época de pandemia do Corona Vírus, surto Dengue e Zica.

Inquérito Civil - 
IC

2ª Promotoria de Justiça 
de Barbalha

Averiguar a compra de testes rápidos da COVID-19 pelo município em loja que aparentemente estaria 
identificada como um "Pet Shop."

2ª Promotoria de Justiça 
de Barbalha

Acompanhar e fiscalizar  possíveis irregularidades em relação as vacinas enviadas pelo Estado e Ministério da 
Saúde destinadas aos idosos e profissionais de saúdeque estao a frente do covid19.

2ª Promotoria de Justiça 
de Barbalha

Acompanhar a solicitação de acompanhamento durante as procissões de Corphus Cristh e Santo Antônio que 
aconteceram de modo diferente devido a pandemia do novo coronavírus nos dias 11 e 13 de junho do corrente 
ano.

2ª Promotoria de Justiça 
de Barbalha

Acompanhar a Tabela de Distribuição de Recurso aos Município, proveniente do Senado Federal para 
enfrentamento A pademia  (COVID-19), nos termos do Programa  de Enfrentamento ao Coronavírus.

2ª Promotoria de Justiça 
de Barbalha

Apurar denúncia de Senhora com COVID-19 que necessita de tratamento e no seu bairro está, possivelmente, 
faltando abastecimento de água.

2ª Promotoria de Justiça 
de Barbalha

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Barbalha

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Barbalha

Acompanhar as políticas públicas de contingenciamento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), assim 
como acompanhar o fornecimento de produtos e serviços pelos fornecedores, em consonância com as diretrizes 
legais que regem as relações de consumo e as demais normas editadas durante o atual Estado de Emergência 



173 Barbalha

174 Barbalha Acompanhar a questão da Educação e a respectiva alimentação escolar durante o período da COVID-19.

175 Barbalha

176 Barbalha

177 Barreira

178 Barreira Acompanhar as ações de enfrentamento à COVID-19 no âmbito do Municípo de Barreira.

179 Barreira

180 Barro

181 Barro Acompanhar os gastos municipais com a Pandemia do novo coronavirus (Covid-19).

182 Barroquinha

183 Barroquinha

184 Atendimento Baturité Denúncia de possível fraude em pregão destinado a compra de merenda escolar.  

185 Atendimento Baturité Denúncia de possível Aglomeração de funcionários  trabalhando em condições precárias de trabalho.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Barbalha
Acompanhar a Tabela de Distribuição de Recurso aos Município, proveniente do Senado Federal para 
enfrentamento A pademia  (COVID-19), nos termos do Programa  de Enfrentamento ao Coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Barbalha

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Barbalha
Acompanhar a implanatação do Plano de Contingência para o funcionamento do Conselho Tutelar municipal, 
durante a pandemia do novo coronavírus, o COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Barbalha
Acompanhar a elaboração de um plano de contigência nos serviços de acolhimento relacionados à pandemia do 
COVID-19.

Inquérito Civil - 
IC

Promotoria de Justiça de 
Barreira

Acompanha e Fiscalizar, junto ao Município de Barreira, o cumprimento das normas constitucionais, legais e 
infralegais por quaisquer decretos executivos, processos de dispensa ou contratos administrativos, pendentes, 
atuais ou futuros, que envolvam declaração de emergência ou calamidade pública como causa de dispensa de 
licitação - dispensa licitação – decreto de emergência.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Barreira

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Barreira
Investigar, a partir de representação, possível falha na transparência-publicidade dos gastos com o combate a 
pandemia do Coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Barro

Recomendar ao Município de Barro e à Secretaria Municipal de Saúde que adotem providências necessárias para 
ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao coronavírus, fluxos de atendimento a pacientes com casos 
suspeitos, bem como sigam as medidas constantes nos Decreto Estadual, em âmbito municipal. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Barro

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Chaval (Barroquinha)
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelos municípios de Chaval e Barroquinha para o 
enfrentamento do COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria de Justiça de 
Chaval (Município de 

Barroquinha)

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis possíveis irregularidades ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar 
ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal. Acompanhar os atos administrativos com relação ao 
patrimônio público e referentes à Situação Emergencial por conta da Pandemia do COVID-19.

3ª Promotoria de Justiça 
de Baturité

3ª Promotoria de Justiça 
de Baturité



186 Atendimento Baturité

187 Atendimento Baturité Denúncia de possível Aglomeração de funcionários e desvio de função.

188 Notícia de Fato Baturité

189 Notícia de Fato Baturité

190 Notícia de Fato Baturité

191 Notícia de Fato Baturité

192 Notícia de Fato Baturité

193 Notícia de Fato Baturité

194 Notícia de Fato Baturité

197 Notícia de Fato Baturité

198 Notícia de Fato Baturité

200 Baturité

201 Baturité

202 Baturité

203 Baturité

3ª Promotoria de Justiça 
de Baturité

Denúncia de possível carga horária exaustiva em tempos de pandemia em que os trabalhadores já se encontram 
sob estresse e angústia Sugestão de home office quando for possível. 

3ª Promotoria de Justiça 
de Baturité

3ª Promotoria de Justiça 
de Baturité

Acompanhar e Verificar a possibilidade de propositura de TAC em matéria de resíduos sólidos (no contexto da 
pandemia).

3ª Promotoria de Justiça 
de Baturité

Acompanhar e Verificar as iniciativas já implementadas, bem como fomentar ações pelo Município de Baturité 
voltadas à tutela da sáude de pesssoas em situação de rua, em tempos de pandemia de COVID-19.  

3ª Promotoria de Justiça 
de Baturité

Acompanhar a solicitação encaminhada ao Prefeito Municipal, à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria 
Municipal de Assistência Social e à Vigilância Sanitária do Município para que os pontos de atenção da RAPS – 
Rede de Atenção Psicossocial presentes no Município, para que promovam, de imediato, todas as medidas e 
ações necessárias ao cumprimento das normas de saúde e de vigilância sanitária, para a prevenção e o combate à 
disseminação do novo COVID-19 junto à população assitidada pelas ações de cuidado mental ali promovidas.

3ª Promotoria de Justiça 
de Baturité

Acompanhar e Verificar eventual excesso em projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo Municipal, no qual 
este solicita a abertura de crédito adicional especial, no montante de dois milhões de reais, para atender as 
necessidades das diversas diversas Secretarias, diante da pandemia causada pelo novo Coronavírus.

3ª Promotoria de Justiça 
de Baturité

Acompanhar a Denúncia referente à suspensão de acompanhantes no Hospital e Maternidade José Pinto do 
Carmo.

3ª Promotoria de Justiça 
de Baturité

Acompanhar e Verificar a regularidade de PL que prevê a destinação das verbas oriundas das multas de trânsito 
municipais para o enfrentamento e combate à pandemia. 

3ª Promotoria de Justiça 
de Baturité

Acompanhar e verificar a Denúncia de possível aglomeração de funcionários em  condições de trabalho 
precárias.

3ª Promotoria de Justiça 
de Baturité

Verificar a regularidade da Aquisição de Pneus e Derivados, realizada a partir de dispensa de Licitação, 
fundamentada no Decreto Emergencial 002/2017, da Prefeitura Municipal de Baturité.

3ª Promotoria de Justiça 
de Baturité

Acompanhar e verificar a regularidade da aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis (Merenda 
escolar), realizada sob a vigência do Decreto Emergencial.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Baturité

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal. 
Acompanhar a regularidade dos contratos firmados pelo Poder Público Municipal durante o período de 
calamidade pública e de emergência causados pela pandemia de Coronavírus

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Baturité
Acompanhar o cumprimento de medidas sanitárias de prevenção à contaminação pelo novo coronavírus no 
interior das Comunidades Terapêuticas de Baturité.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Baturité
Acompanhar os gastos parlamentares em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis  irregularidade ou 
possíveis  ilicitude atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Legislativo Municipal. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Baturité

Acompanhar o andamento da Política de Gestão de Resíduos Sólidos no Município de Baturité, bem como as 
atividades desempenhadas pelo Consórcio Público dos Municípios do Maciço de Baturité para o Saneamento 
Ambiental (AMSA);



204 Baturité

205 Baturité

206 Baturité

207 Baturité

208 Baturité

209 Baturité

210 Beberibe

211 Beberibe

212 Atendimento Beberibe

213 Atendimento Beberibe Denúncia de festa, supostamente, realizada por pessoa com coronavírus, em período de isolamento social

214 Atendimento Beberibe Solicitação de acompanhamento da situação das comunidades ciganas durante a pandemia de COVID-19.

215 Atendimento Beberibe Usuário informa que eventual coleta de exames da Covid-19 está sendo realizada em local inapropriado.

216 Beberibe

217 Beberibe

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Baturité

Acompanhar políticas públicas e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e 
empregados públicos estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo 
Governo Federal com o objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada 
pela pandemia do Coronavírus da Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Baturité

Acompanhar e fiscalizar  as medidas de prevenção à disseminação da COVID-19 na coleta seletiva e nas 
atividades exercidas pelas associações e cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, bem 
como a adoção das providências cabíveis, junto ao Poder Público Municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Baturité
Resguardar os princípios da Igualdade de Condições de Acesso à Escola e de Garantia de Padrão de Qualidade de 
Ensino, ainda que em contexto de pandemia, pelo município de Baturité.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Baturité 
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do município de Baturité para o 
enfrentamento desta pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria da 5ª Zona 
Eleitoral - 

Baturité/Guaramiranga/
Mulungu/Pacoti

Acompanhar a observância aos princípios da Igualdade de Condições de Acesso à Escola e a Garantia de Padrão 
de Qualidade de Ensino, ainda que em contexto de pandemia, pelo município de Baturité.

Eleitoral - 
Processo 
Judicial 

(Eleitoral)

Promotoria da 5ª Zona 
Eleitoral - 

Baturité/Guaramiranga/
Mulungu/Pacoti)

Acompanhar filiação partidária na 005ª ZONA ELEITORAL DE BATURITÉ CE. Última distribuição : 
28/05/2020 Filiação Partidária - Lista Especial, COVID-19 

Eleitoral - 
Notícia de Fato 

Eleitoral
 Promotoria da 84ª Zona 

Eleitoral - Beberibe
Acompanhar a Recomendação visando à fiscalização de eventuais doações irregulares durante a pandemia do 
Corona Virus, em ano eleitoral,

Procedimento 
Administrativo-

PA
1 ª Promotoria de Justiça 

de Beberibe
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo Município de Beberibe - CE para o enfrentamento do 
Novo Coronavírus em relação à aplicação dos recursos públicos.

1ª Promotoria de Justiça 
de Beberibe

Requerimento formulado por cidadão solicitando que a prefeitura de Beberibe divulgue os nomes dos suspeitos 
de covid-19 e onde os mesmos residem.

1ª Promotoria de Justiça 
de Beberibe

1ª Promotoria de Justiça 
de Beberibe

1ª Promotoria de Justiça 
de Beberibe

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Beberibe
Apurar eventuais irregularidades em aquisições de materiais/insulmos e/ou equipamentos pelo Município de 
Beberibe/CE destinados ao combate da pandemia do novo coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Beberibe
Orientar e fiscalizar as medidas preventivas e de enfrentamento à Pandemia do Coronavírus (COVID-19) nas 
Instituições de Longa Permanência para Idosos de Beberibe/CE.



218 Beberibe

219 Beberibe

220 Beberibe

221 Beberibe

222 Beberibe Acompanhar propaganda eleitoral durante a pandemia do Novo Coronavírus

223 Atendimento Bela Cruz

224 Atendimento Bela Cruz Requerimento solicitando que se  investiguem o Prefeito , por possível fraude de testes do COVID-19. 

225 Notícia de Fato Bela Cruz

226 Notícia de Fato Bela Cruz Acompanhar gastos relativos ao  enfrentamento Pandemia

227 Notícia de Fato Bela Cruz Acompanhar as medidas de Prevenção da Pandemia do coronavirus nas comunidades circense de Bela Cruz

228 Boa Viagem Apurar Denúncia sobre distribuição irregular do kit alimentar em época de covid

229 Notícia de Fato Boa Viagem

230 Notícia de Fato Boa Viagem Verificar possível descumprimento de Decreto Estadual em decorrência da pandemia (covid-19)

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Beberibe 

Acompanhar os fatos e atos administrativos e suas repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo 
de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder 
Executivo Municipal

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Beberibe
Acompanhar as ações do Consórcio de resíduos sólidos da Bacia Metropolitana Litoral Leste, tendo como um 
dos consorciados o município de Beberibe/Ce.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Beberibe

Acompanhar e fiscalizar  as providências que estão sendo adotadas pelo município em relação ao manejo de 
resíduos na pandemia do coronavírus, especialmente em relação às medidas de controle dos riscos para retomada 
do serviço de triagem de materiais recicláveis por catadores em tempos de COVID-19.

Eleitoral - 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 84ª Zona 
Eleitoral - Beberibe

Acompanhar Recomendação Eleitoral destinada a regularmentar diretrizes de doaçoes durante a pandemia do 
Covid-19

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
Promotoria da 84ª Zona 

Eleitoral - Beberibe

Promotoria de Justiça de 
Bela Cruz

Requerimento referente ao fornecimento da merenda escolar pela rede municipal – O Demandande solicita a 
realização de cronograma para distribuição da merenda escolar referente a abril, uma vez que por força do 
decreto municipal os alunos estarão em casa e dada a baixa condição nutricional e condição economia dos pais, 
por vezes, a merenda escolar é a única alimentação que estas crianças têm.

Promotoria de Justiça de 
Bela Cruz

Promotoria de Justiça de 
Bela Cruz

Acompanhar a colicitação de realização de cronograma para distribuição da merenda escolar referente a abril.

Promotoria de Justiça de 
Bela Cruz

Promotoria de Justiça de 
Bela Cruz

Inquérito Civil - 
IC

1ª Promotoria de Justiça 
de Boa Viagem

1ª Promotoria de Justiça 
de Boa Viagem

Acompanhar e verificar a destinação da merenda escolar no contexto do enfrentamento à Pandemia. Identificar 
alunos que receberam os kits alimentares alusivos à merenda escolar na época da pandemia, em conformidade 
com a Lei n. 13987/2020.

1ª Promotoria de Justiça 
de Boa Viagem



231 Boa Viagem

232 Atendimento Boa Viagem

233 Boa Viagem

234 Boa Viagem

235 Notícia de Fato Boa Viagem Apurar possível descumprimento de decreto (Ofício 369)

236 Notícia de Fato Boa Viagem Apurar possível Descumprimento de decreto

237 Boa Viagem

238 Boa Viagem

239 Boa Viagem Descumprimento de decreto com possível aglomeração em bar.

240 Boa Viagem Descumprimento de decreto com possível aglomeração.

241 Boa Viagem

242 Boa Viagem Informaçoes sobre decreto municipal e fechamento de comercios em virtude do convid-19

243 Boa Viagem  Informaçoes sobre Decreto Municipal em virtude do covid-19.

244 Boa Viagem Informaçoes sobre decreto estadual - covid - 19 (funcionamento de lava jato).

245 Boa Viagem Informaçoes sobre decreto estadual - covid-19 (funcionamento de estabelecimento).

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Boa Viagem
Acompanhar as providências adotadas pelo Município de Boa Viagem para o enfrentamento da pandemia 
Coronavirus.

2ª Promotoria de Justiça 
de Boa Viagem

Solicitação de esclarecimento a respeito de notificação apresentada pela empresa contratante, em razão do 
mesmo não estar usando o EPI pelo funcionário.

Atividade Não 
Procedimental

2ª Promotoria de Justiça 
de Boa Viagem

Reunião realizada por videoconferência com o comitê gestor de crise institucional do Município de Madalena, 
para tratar do quadro de evolução da PANDEMIA no referido Município.

Inquérito Civil - 
IC

2ª Promotoria de Justiça 
de Boa Viagem

Investigar possíveis irregularidades (restrição ao caráter competitivo) na contratação de empresa para prestação 
de serviço de limpeza pública/resíduos sólidos urbanos do município de Boa Viagem.

2ª Promotoria de Justiça 
de Boa Viagem

2ª Promotoria de Justiça 
de Boa Viagem

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Boa Viagem

Acompanhar os fatos e atos administrativos (licitações /dispensas /contratos) e suas repercussões jurídicas, em 
caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar 
ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Boa Viagem

Acompanhar e fiscalizar  o cumprimento das determinações da Lei de Acesso à Informação e Lei de 
Responsabilidade Fiscal referentes à transparência da gestão pública fiscal no âmbito do Poder Executivo 
Municipal de Boa Viagem/CE.

Processo 
Judicial (1º 

grau)
2ª Promotoria de Justiça 

de Boa Viagem

Processo 
Judicial (1º 

grau)
2ª Promotoria de Justiça 

de Boa Viagem

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça da 
Comarca de Boa Viagem

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem



246 Boa Viagem Informaçoes sobre decreto municipal  - covid-19 (funcionamento de salão de cabileireiro).

247 Boa Viagem Informaçoes sobre decreto municipal (funcionamento de comercio).

248 Boa Viagem Informaçoes sobre decreto municipal (funcionamento de comercio).

249 Boa Viagem Informaçoes sobre decreto municipal (transporte de passageiros).

250 Boa Viagem Informaçoes sobre decreto municipal (funcionamento de lojas).

251 Boa Viagem Informaçoes sobre Decreto Municipal.

252 Boa Viagem Informaçoes sobre Decreto Municipal - COVID - 19 (agromeração de pessoas ingerindo bebida alcoólica.

253 Boa Viagem Informaçoes sobre possivel descumprimento de Decreto Municipal - (aglomeração de pessoas)  

254 Boa Viagem Informaçoes sobre Decreto Municipal - COVID - 19.

255 Boa Viagem Informaçoes sobre Decreto Municipal - COVID - 19

256 Boa Viagem

257 Boa Viagem Informaçoes sobre decreto Municipal (COVID-19)

258 Boa Viagem Informaçoes sobre Decreto Municipal (COVID-19).

259 Boa Viagem Informaçoes sobre Decreto Municipal (Pandemia - COVID-19).

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem
Denuncia sobre descuprimento de Decreto Municipal - COVID-19 (agromeraçoes de pessoas) Denuncia 
cadastrada para averiguaçoes. 

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem



260 Boa Viagem Informaçoes sobre direito a kits de cestas básicas

261 Atendimento Brejo Santo

262 Brejo Santo

263 Notícia de Fato Brejo Santo Acompanhar o Portal da Transparência no contexto da Pandemia do COVID-19

264 Notícia de Fato Brejo Santo

265 Brejo Santo

266 Brejo Santo

267 Atendimento Brejo Santo

268 Notícia de Fato Camocim

269 Camocim

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Boa 

Viagem
1ª Promotoria de Justiça 

de Brejo Santo
Envio de documentação pela Ouvidoria Geral do Ministério Público, a ser anexada em procedimento já existente, 
 por conta do isolamento social causado pelo COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Brejo Santo 
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Brejo Santo, para o enfrentamento da 
Covid-19.

2ª Promotoria de Justiça 
de Brejo Santo

2ª Promotoria de Justiça 
de Brejo Santo

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Brejo Santo

Acompanhar os fatos e atos administrativos e suas repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo 
de possíveis irregularidades ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder 
Executivo Municipal. Acompanhar as despesas com contratos e demis serviços durante o período da pandemia do 
COVID19. 

Eleitoral – 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 70ª Zona 
Eleitoral - Brejo 
Santo/Jati/Pena 
Forte/Porteiras

Acompanhamento e fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas por gestores públicos voltadas ao 
enfrentamento da situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Coronavírus. 

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Brejo Santo
Acompanhar se o município de Brejo Santo estaria informando de forma clara e coesa os dados dos gastos com o 
COVID-19 em seu portal de transparência. . 

1ª Promotoria de Justiça 
de Camocim

Acompanhar e apurar a partir de representação informando situação de possível omissão da Prefeita do 
Município de Camocim durante a Pandemia de Covid-19, em relação ao isolamento social dos pacientes testados 
positivos em hoteis da cidade.

Procedimento 
Administrativo- 

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Camocim
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde para o enfrentamento 
do Novo Coronavírus.



270 Camocim

271 Atendimento Camocim

272 Notícia de Fato Campos Sales Acompanhar Requerimento formalizado acerca do enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus.

273 Notícia de Fato Campos Sales

274 Notícia de Fato Campos Sales

275 Campos Sales

276 Campos Sales

277 Campos Sales

278 Campos Sales

279 Campos Sales

280 Campos Sales

281 Campos Sales

Eleitoral - 
Procedimento 
Administrativo 

Eleitoral 
Promotoria da 32ª Zona 

Eleitoral - Camocim)

Acompanhar a prevenção de possíveis condutas vedadas e abuso do poder político e econômico durante a 
Pandemia (Covid-19) e acompanhar os critérios estabelecidos na Orientação Técnica TRE-CE n. 001/2020, 
expedida com fim de coibir condutas vedadas de agentes públicos, assim como abuso do poder político e 
econômico na distribuição gratuita de bens e valores, além de coibir crimes da Lei de Licitações durante o 
período de calamidade pública declarado para o enfrentamento da Pandemia decorrente do COVID-19.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Camocim

Verificar se o Portal da Transparência do Município de Camocim está desatualizado na aba do covid-19, 
verificando se é possível rapidamente encontrar os contratos e as despesas realizadas, como exemplo a aquisição 
de testes rápidos. 

Promotoria de Justiça de 
Campos Sales

Promotoria de Justiça de 
Campos Sales

Acompanhar e fiscalizar  possível descumprimento, pelo Município de Campos Sales, do Convênio, firmado 
entre o Governo do Estado do Ceará e o Poder Público Municipal, com finalidade de apoio financeiro para 
aquisição de unidade hospitalar, do qual decorreu a desapropropriação, pelo valor de R$ 1.200.000,00 (um 
milhão e duzentos mil reais), do Hospital Municipal, no contexto da pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Campos Sales

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Campos Sales

Fiscalizar ocumprimento do  Decreto nº 33.510, de 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência 
em saúde, devido ao aumento do número de casos suspeitos e a confirmação de casos de contaminação pela 
COVID-19 no Estado do Ceará.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Campos Sales
Acompanhar as medidas destinadas à garantia a proteção integral de crianças e adolescentes em medida protetiva 
de acolhimento na Comarca de Campos Sales no contexto da atual pandemia de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Campos Sales
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no Município de Campos Sales, 
no contexto da atual pandemia de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Campos Sales
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no Município de Salitre, no 
contexto da atual pandemia de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Campos Sales

Acompanhar,  no município de Campos Sales/CE, as políticas públicas de contingenciamento da Pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19) relacionadas a prestação dos serviços alusivos à educação, notadamente no que 
pertine às relações de consumo, evidenciadas 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Campos Sales

Acompanhar os gastos públicos do Município de Campos Sales no contexto da pandemia pelo novo coronavírus 
(covid-19), em caráter preventivo e sem indicativo de irregularidade ou ilicitude atuais e sem representar 
ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Procedimento 
Preparatório - 

PP
Promotoria de Justiça de 

Campos Sales

Apurar a legalidade do Decreto nº 17/2020, do Prefeito de Campos Sales, que determinou o bloqueio das 
passagens/tráfego nas estradas vicinais da zona Rural que ligam este Município com os vizinhos Salitre, Potengi, 
Assaré, Araripe, Aiuaba, Antonina do Norte, Pio IX e Fronteiras, visando conter a disseminação do novo 
coronavírus (COVID-19) em seu território.



282 Canindé

283 Canindé

284 Canindé

285 Canindé

286 Canindé

287 Canindé

288 Canindé

289 Canindé

290 Canindé

291 Canindé Inspeção virtual realizada em Instituição de longa permanência de idosos X.

292 Canindé Inspeção virtual realizada em Instituição de longa permanência de idosos Y.

293 Canindé Inspeção virtual realizada em Instituição de longa permanência de idosos Z.

294 Canindé

295 Canindé

296 Canindé

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Inspeção virtual realizada em instituição de longa permanência de idosos - onde verificou-se os cuidados 
preventivos que vem sendo realizados em tal instituição em cumprimento as recomendações dos Órgãos de 
Sáude e do Ministério Público ante o cenário atual de Pandemia do novo Coronavírus-Covid-19.

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Reunião com Instituição de Longa Permanência de Idoso,  onde foi realizado inspeção virtual, ante a 
recomendação feita pelo caocidadania, de inspecionar as ILPI's, neste momento de pandemia pela Covid-19. 

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Reunião com Instituição de Longa Permanência de Idoso,  onde foi realizado inspeção virtual, ante a 
recomendação feita pelo caocidadania, de inspecionar as ILPI's, neste momento de pandemia pela Covid-19. 

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Inspeção virtual realizada em instituição de longa permanência de idosos - onde verificou-se os cuidados 
preventivos que vem sendo realizados em tal instituição em cumprimento as recomendações dos Órgãos de 
Sáude e do Ministério Público ante o cenário atual de Pandemia do novo Coronavírus-Covid-19.

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Inspeção virtual realizada em instituição de longa permanência de idosos - onde verificou-se os cuidados 
preventivos que vem sendo realizados em tal instituição em cumprimento as recomendações dos Órgãos de 
Sáude e do Ministério Público ante o cenário atual de Pandemia do novo Coronavírus-Covid-19.

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Inspeção virtual realizada em instituição de longa permanência de idosos - onde verificou-se os cuidados 
preventivos que vem sendo realizados em tal instituição em cumprimento as recomendações dos Órgãos de 
Sáude e do Ministério Público ante o cenário atual de Pandemia do novo Coronavírus-Covid-19.

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Inspeção virtual realizada em instituição de longa permanência de idosos - onde verificou-se os cuidados 
preventivos que vem sendo realizados em tal instituição em cumprimento as recomendações dos Órgãos de 
Sáude e do Ministério Público ante o cenário atual de Pandemia do novo Coronavírus-Covid-19.

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Inspeção virtual realizada em instituição de longa permanência de idosos - onde verificou-se os cuidados 
preventivos que vem sendo realizados em tal instituição em cumprimento as recomendações dos Órgãos de 
Sáude e do Ministério Público ante o cenário atual de Pandemia do novo Coronavírus-Covid-19.

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Inspeção virtual realizada em instituição de longa permanência de idosos - onde verificou-se os cuidados 
preventivos que vem sendo realizados em tal instituição em cumprimento as recomendações dos Órgãos de 
Sáude e do Ministério Público ante o cenário atual de Pandemia do novo Coronavírus-Covid-19.

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

INSPEÇÃO VIRTUAL REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS- LAR 
SÃO JOSÉ- EM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO CAOCIDADANIA NESSE MOMENTO DA 
PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS- COVID-19.

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

INSPEÇÃO VIRTUAL REALIZADA NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS- LAR 
SAGRADA FAMÍLIA- CONFORME DETERMINAÇÃO DO CAOCIDADANIA- EM RAZÃO DO ATUAL 
MOMENTO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS- COVID-19

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Inspeção virtual realizada na instituição de longa permânencia de idosos- lar acolhe- em cumprimento da 
determinação do CAOCIDADANIA- tendo em vista o cenário atual da pandemia pelo novo CoronaVírus- 
COVID-19.



297 Notícia de Fato Canindé

298 Notícia de Fato Canindé

299 Canindé

300 Canindé

301 Notícia de Fato Canindé

302 Notícia de Fato Canindé

303 Notícia de Fato Canindé

304 Canindé

305 Canindé Acompanhar o  funcionamento do Conselho Tutelar no contexto da atual pandemia de COVID-19.

306 Canindé

307 Capistrano

308 Capistrano

309 Notícia de Fato Caridade

310 Notícia de Fato Caridade

1ª Promotoria de Justiça 
de Canindé Denúncia de possíveis irregularidades em programas sociais. Bolsa familia/Auxílio emergencial 

2ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Direito do Consumidor. Possível cobrança de valor abusivo de produto; milheiro de tijolos que antes da 
pandemia custava por volta de R$ 200,00 e hoje chega a custar R$ 420,00.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Canindé
Acompanhar a Recomendação destinada ao Município de Canindé/CE e à Secretaria Municipal de Saúde para 
que adotem providências necessárias para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao Novo Coronavírus

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Canindé

Acompanhar em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou ilicitudes atuais e sem 
representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal os repasses dos recursos públicos 
destinados ao Município de Canindé e sua aplicação, para enfrentamento a Pandemia do COVID-19.

3ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Acompanhar a solicitação de  informações, por parte do Cidadão,  quanto as medidas adotadas pelo Ministério 
Público, nos cuidados as crianças e adolescentes em medida protetiva de acolhimento, no contexto de 
transmissão comunitário do novo coronavirus (COVID-19)

3ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Acompanhar cronograma do Municipio de Canindé referente a distribuição do vale gás aos cidadãos beneficiados 
pelo serviço assistencial. 

3ª Promotoria de Justiça 
de Canindé

Acompanhar e fiscalizar  denúncia enviada ao watsap institucional das Promotorias de Canindé, referente a 
possível desvio de Kits de merenda escolar.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Canindé
Acompanhar e fiscalizar  a política pública adotada pelo município de Canindé-CE, para cumprir e efetivar o 
plano municipal de contingência decorrente da crise instaurada pela pandemia do Coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Canindé

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria da 33ª Zona 

Eleitoral - Canindé/Itatira
Acompanhar a Recomendação eleitoral expedida com o fito de coibir abusos de poder econômico e político no 
período que compreender a pandemia do COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Capistrano
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19; 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Capistrano

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Promotoria de Justiça de 
Caridade

Acompanhar e fiscalizar  a realização de dispensa de licitação  cujo objeto  não se fundamentou na Lei n.º 
13.979/2020 e não guarda relação com o enfrentamento da pandemia do coronavírus. 

Promotoria de Justiça de 
Caridade

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 



311 Caridade

312 Caridade

313 Caridade

314 Caridade

315 Notícia de Fato Cariré

316 Cariré

317 Cariré

318 Cariré

319 Cariré 

320 Atendimento Cariri Usuário denuncia Campanha Eleitoral Antecipada Promoção Pessoal no contexto da pandemia

321 Caririaçu

322 Atendimento Caririaçu

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Caridade
Acompanhar a  política de gestão de resíduos sólidos e a efetiva integração do Município de Caridade ao 
Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Sertão Central.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Caridade
Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Caridade
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação e direito à alimentação dos 
estudantes da rede pública no contexto da atual pandemia de COVID-19   no Município de Caridade-CE

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Caridade

Acompanhar e verificar a denúncia de que ex-servidor está possivelmente impossibilitado de receber auxílio 
emergencial do Governo Federal em rzão de suposto vínculo de emprego formal vinculado ao RPPS/vinculado 
ao RAIS.

Promotoria de Justiça de 
Cariré

Descumprimento de isolamento e distanciamento social pela idosa Maria Zélia Maciel e pelo seu filho Hortêncio, 
ambos com Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Cariré

Acompanhar a Recomendação expedida ao Município de Cariré e à Secretaria Municipal de Saúde que adotem 
providências necessárias para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao Novo Coronavírus, e para que 
sigam integralmente e imediatamente as medidas constantes no Decreto Estadual nº 33.519, de 19 de março de 
2020, em âmbito municipal, no que couber.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Cariré

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis possíveis irregularidades ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar 
ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Cariré
Apurar supostas irregularidades atinentes ao recebimento, por agentes públicos municipais de Cariré, do auxílio 
emergencial pago pelo Governo Federal.

Inquérito Civil - 
IC

Promotoria de Justiça de 
Cariré

Acompanhar e apurar possíveis irregularidades no pagamento temporário e excepcional do Abono Extraordinário 
de Combate ao COVID-19 a todos os ocupantes de cargos em comissão e função de confiança da Administração 
Municipal de Cariré que trabalharem no atendimento da situação de pandemia do COVID-19, fixando em 
ANEXO I da Lei Municipal nº 661/2020 os valores fixos do abono e os cargos dos agentes beneficiários. Exame 
dos motivos e justificativas para diferenciação no critério de pagamento.

Promotoria de Justiça de 
Santana do Cariri

Eleitoral - 
Procedimento 
Administrativo 

Eleitoral 
Promotoria da 71ª Zona 

Eleitoral 
Acompanhar os critérios estabelecidos em Recomendação Eleitoral que será expedida com fim de coibir 
preventivamente condutas vedadas em ano eleitoral.

Promotoria de Justiça de 
Caririaçu

Usuário Solicita informações sobre as obrigações do gestor do município com o dinheiro recebido para ajudar no 
combate ao covid-19. Segundo o usuário o  município dispõe no momento de testes rápidos, álcool e materiais de 
proteção vindos exclusivamente do Governo estadual e já estão esgotando. Não há nenhuma estrutura para 
receber pacientes em casos mais graves da doença. 



323 Atendimento Caririaçu

324 Atendimento Caririaçu

325 Notícia de Fato Caririaçu

326 Notícia de Fato Caririaçu

327 Notícia de Fato Caririaçu

328 Notícia de Fato Caririaçu

329 Notícia de Fato Caririaçu

330 Notícia de Fato Caririaçu

332 Notícia de Fato Caririaçu

333 Notícia de Fato Caririaçu

334 Caririaçu

335 Caririaçu

336 Caririaçu

337 Carnaubal

Promotoria de Justiça de 
Caririaçu

Usuário Reinvindica atenta soluções para minimizar o problema da fumaça do lixão da cidade,que possivelmente 
vem causando muitos males a saúde da população, desde muitos anos e principalmente agora em crise com a 
pandemia Covid-19.

Promotoria de Justiça de 
Caririaçu

Usuário Denuncia possível crime ambiental e de saúde, ocorrida nos dias 9,10,11,12,13,14 e 15 de Julho de 2020, 
sobre o problema do lixão da cidade de Caririaçu.

Promotoria de Justiça de 
Caririaçu

Acompanhar e fiscalizar  Denúncia na qual se indica de forma genérica possíveis problemas em veículos 
utilizados no transporte escolar e a possível existência de escolas nas quais o Município não tem oferecido 
merenda escolar (cujo fornecimento às famíliasé importante para garantir isolamento social das crianças).

Promotoria de Justiça de 
Caririaçu

Acompanhar o Requerimento formalizado por usuário o qual requer autorização para funciomanto de academia, 
em período no qual está vigente decreto estadual e municipal que impõe quarentena, e funcionamernto de 
atividades essenciais apenas.

Promotoria de Justiça de 
Caririaçu

Acompanhar e verificar a denúncia de que ex-servidor está possivelmente impossibilitado de receber auxílio 
emergencial do Governo Federal em razão de suposto vínculo de emprego formal vinculado ao RPPS/vinculado 
ao RAIS.

Promotoria de Justiça de 
Caririaçu

Acompanhar e fiscalizar  relato de possível irregularidade na liquidação total de R$ 126.585,05 relativo a serviço 
de reforma no hospital municipal de Granjeiro sem a obra estar totalmente executada. 

Promotoria de Justiça de 
Caririaçu

Apurar Representação a qual informa que o município de Granjeiro comprou R$ 48.000,00(quarenta e oito mil 
reais) de álcool em gel,  70%, de 1.000ml, para distribuição para população para combate ao coronavírus (covid-
19), sem real efetividade.

Promotoria de Justiça de 
Caririaçu

Acompanhar Requerimento formulado por usuário referente as obrigações do gestor do município com o 
dinheiro recebido para ajudar no combate ao covid-19. 

Promotoria de Justiça de 
Caririaçu

Manifestação de queixa crime ambiental e de saúde, ocorrida nos dias 9,10,11,12,13,14 e 15 de Julho de 2020, 
sobre o problema do lixão da cidade de Caririaçu, onde no local consta o descarte inadequado de diversos tipos 
de lixos sem cuidado com o descarte de materiais possivelmente contaminantes e posteriormente a queima

Promotoria de Justiça de 
Caririaçu

Acompanhar e aferir relato apresentado através de ofício, no qual se informa que há possível sobrepreço na 
compra de botijões de gás feita pelo município.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Caririaçu
Verificar a existência de possíveis irregularidades no funcionamento de estabelecimentos comerciais durante o 
período de restrições devido a pandemia - COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Caririaçu
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Caririaçu, para o enfrentamento da 
Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Caririaçu 

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal. 

Inquérito Civil-
IC

Promotoria de Justiça de 
Carnaubal

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 



338 Notícia de Fato Carnaubal

339 Notícia de Fato Carnaubal

340 Carnaubal

341 Carnaubal

342 Carnaubal

343 Atendimento Cascavel

344 Atendimento Cascavel

345 Atendimento Cascavel

346 Notícia de Fato Cascavel

347 Cascavel

348 Atendimento Cascavel

349 Atendimento Cascavel

351 Notícia de Fato Cascavel

352 Notícia de Fato Cascavel

353 Notícia de Fato Cascavel

354 Cascavel

Promotoria de Justiça de 
Carnaubal

Apurar possível negligência por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Carnaubal, 
com a saúde dos funcionários do hospital Municipal em relação ao possível não 
fornecimento de EPI´s.

Promotoria de Justiça de 
Carnaubal

APURAR POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA POR PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARNAUBAL, COM 
A SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBAL.

Procedimento 
Administrativo- 

PA
Promotoria de Justiça de 

Carnaubal

Apurar possível irregularidade na aquisição de Respiradores Descartáveis PFF2 pelo Município de Carnaubal, 
onde figura como fornecedora a empresa J L Da Costa Ferreira ME aparentemente atuante no Ramo do Comércio 
de sorvetes

Procedimento 
Administrativo- 

PA
Promotoria de Justiça de 

Carnaubal

Acompanhar os gastos públicos do Município  no contexto da pandemia pelo novo coronavírus (covid-19), em 
caráter preventivo e sem indicativo de possíveis  irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar 
ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Carnaubal
Acompanhar as  providências que estão sendo adotadas pelas diversas Secretarias do Município de Carnaubal 
para garantir o enfrentamento da pandemia COVID-19;

1ª Promotoria de Justiça 
de Cascavel

Informações enviadas à Promotoria de Justiça acerca das ações realizadas pela Secretaria de Saúde de Cascavel 
em relação ao enfrentamento ao Covid-19.

1ª Promotoria de Justiça 
de Cascavel

Conselheiro solicita informação referente a elaboração de “Plano de Contingenciamento” por parte do Conselho 
Tutelar em decorrência da Pandemia do Covid-19.

1ª Promotoria de Justiça 
de Cascavel

Solicitação encaminhada à Promotoria de Justiça referente ao possível plano de início de retomada das atividades 
no Município (Durante Covid-19).

1ª Promotoria de Justiça 
de Cascavel

Acompanhar e fiscalizar  a informação de que po conta da pandemia, possivelmente, não teria aula na escola, no 
entanto,seriam enviados muitos exercícios em curto prazo de tempo para resolução destes.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Cascavel
Acompanhar as providências adotadas pelo Município de Cascavel para prevenção e enfrentamento ao 
coronavírus, fluxos e atendimento, para evitarem aglomerações.

2ª Promotoria de Justiça 
de Cascavel

Solicitação por parte do Usuário referente aos canais de Atendimento disponibilizados ao cidadão pelo MPCE, no 
contexto da Pandemia.  

2ª Promotoria de Justiça 
de Cascavel

Solicitação por parte do Usuário referente aos canais de Atendimento disponibilizados ao cidadão pelo MPCE, no 
contexto da Pandemia.  

2ª Promotoria de Justiça 
de Cascavel

Acompanhar e fiscalizar  o cruzamento de dados, referentes aos pagamentos do Auxílio Emergencial (Lei nº 
13.982/2020), considerando os beneficiários deste Auxílio e os servidores e empregados públicos estaduais e 
municipais do Estado do Ceará. 

2ª Promotoria de Justiça 
de Cascavel

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

2ª Promotoria de Justiça 
de Cascavel

Acompanhar e verificar a denúncia de que o portal da transparência de Cascavel, possivelmente, não estaria 
disponibilizando a prestação de contas dos gastos efetivados pelo municípios.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Cascavel

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal. 



355 Atendimento Cascavel

356 Atendimento Cascavel

357 Cascavel

358 Catarina

359 Notícia de Fato Catarina

360 Notícia de Fato Catarina

361 Catarina

362 Notícia de Fato Catarina

363 Catarina Acompanhar e fiscalizar  a aplicação de verbas recebidas pelo município de Catarina no combate ao COVID-19.

364 Catunda

365 Caucaia

366 Caucaia

367 Caucaia

368 Caucaia

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Cascavel
Acompanhar e fiscalizar  Denúncia referente a informação de que  a prefeitura de Cascavel não estaria 
publicando as  prestações de contas e licitações de obras em andamento naquele município.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Cascavel
Informação, por parte do usuário, de que possivelmente Professores, Coordenadores, e Diretores das referidas 
escolas, pressionariam as crianças e aos pais com enxurradas de atividades escolares.

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Cascavel

Solicitação dos nomes de servidores, estagiários e membros, que retornarão às atividades nas Promotorias de 
Cascavel dentro dos parâmetros adequados de retomada, descritos nos decretos semanais do Governo do Estado e 
mediante

Eleitoral – 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 60ª Zona 
Eleitoral - 

Acopiara/Catarina

Acompanhar a execução financeira e administrativa, na cidade de Catarina, do Programa Social de Distribuição 
de Gás em botijão para as famílias em situação de maior vulnerabilidade social do Estado do Ceará, instituído 
pelo Decreto nº 33.546, de 21/04/2020, buscando evitar o uso promocional e eleitoreiro da referida distribuição, 
que deve seguir critérios objetivos e isonômicos. 

Promotoria de Justiça de 
Catarina

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Promotoria de Justiça de 
Catarina

Acompanhar as providências tomadas pelo Conselho Municipal de Saúde, principalmente nas ações de 
enfrentamento à Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Catarina

Acompanhar a notícia que chegou a esta Promotoria de Justiça, de que no município de Catarina, possivelmente,  
 não há nenhum aparelho de respiração assistida, instrumento indispensável para a sobrevivência de pacientes 
com quadros graves de insuficiência respiratória.

Promotoria de Justiça de 
Catarina 

Averiguar a situação da Casa Lotérica no município de Catarina, a qual aparentemente encontra-se fechada e que, 
devido aos pagamentos de benefícios recentes, os moradores teriam de se deslocar até cidades vizinhas para fazer 
os saques, desatendendo decretos estaduais e municipais para tal fim.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Catarina 

Procedimento 
Administrativo-

PA

1ª Promotoria de Justiça 
de Santa Quitéria 

(Catunda)
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Catunda-CE, para o enfrentamento da 
Covid-19.

Atividade Não 
Procedimental

13ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Reunião – Discussão sobre o Plano de Contingência no Município de Caucaia/CE em decorrência da pandemia 
causada pelo COVID-19.

Atividade Não 
Procedimental

13ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Reunião realizada pelo MPCE  pelo aplicativo Microsoft Teams cuja pauta foi "COVID-19 e Instituições de 
Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) – Ações de Apoio".

Atividade Não 
Procedimental

13ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Palestra ocorrida virtualmente por meio de "live" realizada no YouTube no canal da IERBB MPRJ, cujo tema foi 
"Organização do Cuidado dos Idosos em ILPI e das pessoas com deficiência nas unidades de acolhimento 
durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus"

Atividade Não 
Procedimental

13ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Participação em reunião virtual ocorrida pela plataforma Microsoft Teams, cujo tema foi "COVID-19 - Ações de 
Apoio às ILPIs (reunião com a SESA)".



369 Caucaia

370 Caucaia

371 Caucaia

372 Notícia de Fato Caucaia

373 Notícia de Fato Caucaia

374 Notícia de Fato Caucaia

375 Notícia de Fato Caucaia

376 Notícia de Fato Caucaia

377 Notícia de Fato Caucaia

378 Notícia de Fato Caucaia

379 Notícia de Fato Caucaia

380 Notícia de Fato Caucaia Acompanhar as medidas adotadas pela Maternidade no período da pandemia em razão do COVID-19

381 Notícia de Fato Caucaia Acompanhar e fiscalizar  Denúncia de avanço do coronavírus no município de Caucaia.

382 Notícia de Fato Caucaia

383 Notícia de Fato Caucaia

Procedimento 
Administrativo-

PA
13ª Promotoria de Justiça 

de Caucaia
Fiscalizar o cumprimento de Recomendação por parte das ILPI's situadas em Caucaia/CE quanto as medidas 
preventivas ao surto do novo Coronavírus (COVID19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
13ª Promotoria de Justiça 

de Caucaia

Fiscalizar o cumprimento da recomendação expedida atinente ao plano de atuação e contigência em relação ao 
funcionamento das unidades do Conselho Tutelar de Caucaia/CE no contexto de prevenção e enfrentamento ao 
Coronavírus (COVID-19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
13ª Promotoria de Justiça 

de Caucaia

Acompanhar a Recomendação atinente às medidas destinadas à garantia do direito fundamental à saúde e à vida 
no contexto da atual pandemia de COVID-19 aos acolhidos na Unidade de Acolhimento Insitucional em 
Caucaia/CE.

2ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Acompanhar e fiscalizar  o Direito de Acesso à informação,  ART. 4, §2º DA LEI 13.979/2020 e possível 
descumprimento pela Prefeitura de Caucaia-CE. 

2ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Apurar se a Prefeitura de Caucaia estaria publicando informações sobre os gastos com as contratações e 
aquisições destinadas a combater a pandemia de covid -19, na forma da legislação atual.

2ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Examinar Representação sobre possíveis irregularidades nas ações de combate ao covid-19 quanto à aquisição de 
kit´s para distribuição às famílias de alunos das escolas públicas pela Secretaria de Desenvolvimento Social de 
Caucaia. 

2ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Apurar se o Municipio de Caucaia tomou ciência e providências sobre a Lei Complementar nº 173, de 27 de 
maio de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus Sars-Cov-2, (COVID-
19) e alterou a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 

2ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Acompanhar se o Município de Caucaia tomou ciência e providências sobre a Lei Complementar nº 173, de 27 
de maio de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus Sars-Cov-2, 
(COVID-19)

2ª Promotoria de Justiça 
de Crateús

.
Acompanhar a situação das comunidades ciganas do Estado do Ceará - (Crateús) durante a pandemia do Covid-
19.

3ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Acompanhar e fiscalizar  Denúncia de que obra particular estaria em andamento, no referido ocal ossivelemte 
haveria várias pessoas trabalhando e material de construção chegando normalmente na obra descumprido o 
período do Decreto Municipal de isolamento social da Prefeitura de Caucaia. 

5ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Apurar informação de que um Servidor após contato próximo (aperto de mãos) apresentou os sintomas da Covid-
19 e não procurou o serviço de saúde para realizar o exame, mesmo com todas as características de acometimento 
com o COVID-19. 

5ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

5ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

5ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Investigar e apurar possíveis irregularidades  no combate ao COVID-19, a partir da verba emergencial para 
conter o COVID-19, repassada pelo o Governo Federal ao Município, no montante de 30 Milhões de Reais para a 
realização medidas preventivas contra o coronavírus e principalmente para a construção de um hospital de 
Campanha com UTI para atendimento de pessoas mais graves.

5ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Apurar fato noticiado de que o Hospital Municipal não disporia de respiradores nos casos de pacientes atendidos 
por Covid-19. 



384 Notícia de Fato Caucaia

385 Notícia de Fato Caucaia

386 Notícia de Fato Caucaia Apurar representação relativa à possível falta de cuidados contra covid nas barracas do Cumbuco

387 Notícia de Fato Caucaia

388 Caucaia Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município, para o enfrentamento da Covid-19.

389 Caucaia

390 Caucaia Acompanhar as medidas adotadas pela Maternidade no período da pandemia em razão do COVID-19.

391 Caucaia

392 Atendimento Caucaia

393 Atendimento Caucaia

394 Atendimento Caucaia

395 Atendimento Caucaia Usuário informa que estão se aproveitando da pandemia para cobrarem taxas de entrega.

5ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Apurar denúncias sobre possíveis irregularidades no manejo de corpos de pacientes vítimas de COVID-19, nas 
dependências do Hospital Municipal.

5ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Apurar a Denúnciade possivel abandono em relaçao ao  Hospital de campanha de caucaia montado pelo Governo 
do Estado do Ceará, em parceria com a Prefeitura.

5ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

5ª Promotoria de Justiça 
de Caucaia

Acompanhar e Verifica a informação de que os atendidos por COVID-19 (Coronavirus), no Hospital Municipal, 
em estados mais graves e com problemas respiratórios por conta do agravamento da doença,possivelmente não 
eriam respiradores e se utilizavam de uma lona de plástico, atadas a madeiras, para separará os doentes de covid 
dos outros pacientes,enquanto, possivelmente, teria sido repassado pelo o Governo Federal ao cofre da prefeitura 
municipal verbas para a realização medidas preventivas contra o coronavirus e principalmente para a construção 
de um hospital de Campanha com UTI para atendimento de pessoas mais graves.

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

de Caucaia

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

de Caucaia
Acompanhar os gastos com os serviços de saúde do Município de Caucaia, por ocasião da pandemia do COVID-
19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

de Caucaia

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

de Caucaia

Acompanhar e verificar a reclamação oriunda de popular, segundo a qual possivelmente a Secretaria de 
Desenvolvimento Social não estaria fornecendo os EPI's necessários às assistentes sociais e servidores 
designados para fornecimento de vale gás, kits gestantes e cestas básicas para população em geral, mas 
fornecendo tão somente máscaras caseiras e álcool em gel, sem validade visível.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Caucaia

Apurar informação de que um Servidor após contato próximo (aperto de mãos) apresentou os sintomas da Covid-
19 e não procurou o serviço de saúde para realizar o exame, mesmo com todas as características de acometimento 
com o COVID-19. 

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Caucaia
Acompanhar e fiscalizar  o Direito de Acesso à informação,  ART. 4, §2º DA LEI 13.979/2020 e possível 
descumprimento pela Prefeitura de Caucaia-CE. 

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Caucaia

Informação, por parte dousuário, de que os atendidos por COVID-19 (Coronavirus), no Hospital Municipal, em 
estados mais graves e com problemas respiratórios por conta do agravamento da doença,possivelmente não eriam 
respiradores e se utilizavam de uma lona de plástico, atadas a madeiras, para separará os doentes de covid dos 
outros pacientes,enquanto, possivelmente, teria sido repassado pelo o Governo Federal ao cofre da prefeitura 
municipal verbas para a realização medidas preventivas contra o coronavirus e principalmente para a construção 
de um hospital de Campanha com UTI para atendimento de pessoas mais graves.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Caucaia



396 Atendimento Caucaia

397 Atendimento Caucaia

398 Atendimento Caucaia Assunto: Falta de cuidados contra covid nas barracas do cumbuco

399 Notícia de Fato Caucaia

400 Notícia de Fato Caucaia

401 Notícia de Fato Cedro Acompanhar as comunidades circenses em época de pandemia do COVID-19.

402 Notícia de Fato Cedro

403 Notícia de Fato Cedro

404 Notícia de Fato Cedro

405 Notícia de Fato Cedro Acompanhar a comunidades circenses em época de pandemia do COVID-19.

406 Cedro

407 Cedro

408 Cedro

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Caucaia

Usuário Denuncia de que o Hospital de campanha de Caucaia estaria possivelmente abandonado, conforme 
informações; o Governo do estado do Ceará, em parceria com a prefeitura de Caucaia, fizeram um hospital de 
campanha na cidade, para tratar doentes de Covid-19, porém a estrutara estaria montada, mas não funcionando.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Caucaia
Usuário informa que na CPPL de Caucaia, há possível aglomeração de detentos em plena época de pandemia da 
Covid-19.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Caucaia

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Caucaia
Acompanhar Denúncia de suposto descaso da gestão municipal com relação a não suprir os profissionais de 
saúde com equipamentos de proteção individual no combate a COVID-19. 

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Caucaia
Acompanhar a informação de que na CPPL de Caucaia, há possível aglomeração de detentos em plena época de 
pandemia da Covid-19.

Promotoria de Justiça de 
Cedro

Promotoria de Justiça de 
Cedro

Notícia de Fato instaurada a fim de acompanhar a atuação do Conselho Municipal de Saúde de Cedro, 
principalmente no tocante as suas atribuições de acompanhamento e fiscalização das ações voltadas ao 
enfrentamento da Covid-19.

Promotoria de Justiça de 
Cedro

Apurar os fatos em relação ao suposto recebimento irregular do auxílio emergencial do Governo Federal por 12 
pessoas no Município de Cedro/CE.

Promotoria de Justiça de 
Cedro

Apurar os fatos o suposto recebimento irregular do Auxílio Emergencial do Governo Federal por 12 pessoas no 
Município de Cedro/CE.

Promotoria de Justiça de 
Cedro

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Cedro

Acompanhar a Recomendação expedida ao Sr. Prefeito Municipal de Cedro-CE e às Sras. Secretarias do 
Município de Cedro para que determinem que todos os agentes públicos, inclusive servidores públicos, 
empregados, terceirizados, colaboradores, estagiários e demais pessoas que estejam a serviço da repartição 
pública a qualquer título utilizem, em serviço, obrigatoriamente máscaras, podendo ser utilizadas máscaras 
caseiras, conforme orientação do Ministério da Saúde 
(https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/04/1586014047102-Nota-Informativa.pdf) e outras medidas de 
higiene e proteção dos servidores públicos, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Cedro

Acompanhar políticas públicas e Recomendar ao Senhor Prefeito do Município de Cedro-CE e às secretarias de 
saúde e de finanças que procedam à disponibilização, em sítio eletrônico, de todos os gastos públicos 
relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19. 

Notícia de Fato-
NF

Promotoria de Justiça de 
Cedro 

Acompanhar e averiguar a solicitação de intervenção do Ministério Público protocolada pela Secretaria de Saúde 
do Município para que se cumpram as orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde 
(de âmbito nacional e estadual), do Departamento de Análise em Saúde em relação aos velórios e funerais de 
pacientes confirmados ou suspeitos da CAVID-19, durante os períodos de isolamento social e quarentena.



409 Cedro

410 Chaval Fiscalizar a aplicação do Programa Social de Distribuição de Gás

411 Atendimento Chaval

412 Notícia de Fato Chaval

413 Chaval

414 Chaval

415 Notícia de Fato Choró

416 Choró Acompanhar o cumprimento das medidas de enfrentamento ao COVID-19 no Município de Choró/CE. 

417 Chorozinho

418 Chorozinho Acompanhar os gastos realizados pelo Município de Chorozinho  no combate da COVID19

419 Chorozinho

420 Coreaú

421 Coreaú Acompanhar e Fiscaliza Denúncia de possíveis irregularidades na distribuição do benefício vale-gás social.

422 Notícia de Fato Coreaú

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Cedro 
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do município de Cedro-CE para 
o enfrentamento desta pandemia;

Eleitoral – 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 108ª Zona 
Eleitoral - 

Chaval/Barroquinha
Promotoria de Justiça de 

Chaval Usuário informa eventual corte no fornecimento de água para a população diante da pandemia. 
Promotoria de Justiça de 

Chaval Acompanhar o eventual corte no fornecimento de água para a população diante da pandemia. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Chaval
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelos municípios de Chaval e Barroquinha para o 
enfrentamento do COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Chaval

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal. Trata-
se os autos de procedimento para acompanhar os gastos público com o combate a COVID19. procedimento para 
acompanhar os gastos público com o combate a COVID19. 

1ª Promotoria de Justiça 
de Quixadá (Choró)

Acompanhar a Recomendação expedida  ao Município de Choró e às Secretarias Municipais de Assistência 
Social e de Habitação para elaboração de plano de contingência voltado à população em situação de rua, bem 
como adoção de medidas que permitam o isolamento social, higiene e alimentação.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá (Choró)

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Chorozinho

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal. Trata-
se os autos de procedimento para acompanhar os gastos público com o combate a COVID19.  

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Chorozinho

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Chorozinho

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Eleitoral - 
Atendimento

Promotoria de Justiça de 
Coreaú

Usuário informa possível descumprimento de Decreto e possível Crime Eleitoral na realização de  mini carreata 
em alusão à entrega de asfaltamento de ruas, em meio à pandemia.

Inquérito Civil - 
IC

Promotoria de Justiça de 
Coreaú

Promotoria de Justiça de 
Coreaú

Acompanhar e fiscalizar  o Edital de convocação para eleição de dirigentes do Sindicato dos Professores de 
Coreaú, cuja data coincide com a proibição de aglomeração de pessoas por conta do COVID-19, causando riscos 
à saúde pública.

https://mpce365.sharepoint.com/:x:/r/teams/CAO/CAODPP/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD6F969DB-E068-4D7C-9D87-C10EF9D5512D%7D&file=Relat%C3%B3rio_8%20CAODPP%2031.07.2020.xlsx&action=default&mobileredirect=true&cid=89599eb2-a200-4e93-a555-c4ddff75c947
https://mpce365.sharepoint.com/:x:/r/teams/CAO/CAODPP/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BD6F969DB-E068-4D7C-9D87-C10EF9D5512D%7D&file=Relat%C3%B3rio_8%20CAODPP%2031.07.2020.xlsx&action=default&mobileredirect=true&cid=89599eb2-a200-4e93-a555-c4ddff75c947


423 Notícia de Fato Coreaú

424 Notícia de Fato Coreaú

425 Notícia de Fato Coreaú Acompanhar e fiscalizar  Denúncia de possíveis irregularidades na distribuição do benefício vale-gás social.

426 Notícia de Fato Coreaú

427 Notícia de Fato Coreaú Acompanhar e verificar a necessidade da internação compulsória de Paciente em virtude da COVID

428 Notícia de Fato Coreaú

429 Coreaú

430 Coreaú

431 Crateús

432 Crateús Acompanhar o funcionamento do Conselho Tutelar no contexto da atual pandemia de COVID-19.

433 Crateús

434 Notícia de Fato Crateús

435 Notícia de Fato Crateús

436 Notícia de Fato Crateús

437 Crateús Acompanhar os gastos por parte do município relacionados com a Pandemia da COVID-19. 

438 Crateús 

Promotoria de Justiça de 
Coreaú

Investigar e apurar representação referente à publicação de edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
no contexto da Pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Coreaú

Acompanhar e fiscalizar  possívl descumprimento de determinação da Secretaria de Saúde  de Coreaú relativo a 
isolamento social, por parte de pessoas que testaram positivo para o COVID-19.

Promotoria de Justiça de 
Coreaú

Promotoria de Justiça de 
Coreaú

Acompanhar denúncia de que possível Paciente com coronavírus se nega a se submeter a internamento 
hospitalar.

Promotoria de Justiça de 
Coreaú

Promotoria de Justiça de 
Coreaú

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Coreaú
Acompanhar a Recomendação 01/2020, concernente aos cuidados em caso de distribuição de cestas básicas nesse 
período de crise da pandemia do Coronavírus, tendo em vista o ano eleitoral.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Coreaú
Acompanhamento de gastos públicos com o controle do COVID-19, especialmente com a possibilidade de 
dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia.

Atividade Não 
Procedimental

1ª Promotoria de Justiça 
de Crateús

Acompanhar às instituições de longa permanência para idosos – ILPI´s, às residências inclusivas (acolhimento de 
pessoas com deficiência)  no enfrentamento da pandemia pelo coronavírus (COVID-19). 

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Crateús

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Crateús
Acompanhar as medidas destinadas à garantia a proteção integral de crianças e adolescentes em medida protetiva 
de acolhimento no contexto da atual pandemia de COVID-19  

4ª Promotoria de Justiça 
de Crateús

Acompanhar e fiscalizar  possível descumprimento do Decreto que reduz mensalidade escolar no momento de 
pandemia do COVID - 19. 

4ª Promotoria de Justiça 
de Crateús

Investigar possível irregularidade em Processo Licitatório celebrado Empresa a fim de contratação de serviços de 
assessoria destinada ao acompanhamento de rotinas do Setor, e consultoria em época de Pandemia

4ª Promotoria de Justiça 
de Crateús

Cuida-se de Notícia de Fato para investigar possível irregularidades em proceso licitatório celebrado com a 
finalidade contratação de serviços de divulgação das ações institucionais da Câmara Municipal de Crateús.

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Crateús

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Crateús
Acompanhar e fiscalizar  as providências que estão sendo adotadas pelo município de Crateús, para o 
enfrentamento do COVID-19. 



439 Crato

440 Crato

441 Notícia de Fato Crato Apurar suposta violação de direitos de crianças/adolescentes (exposição em aglomerações - Covid-19)

442 Notícia de Fato Crato

443 Notícia de Fato Crato Reclamação recebida por email sobre ausência de aulas na Universidade Regional do Cariri, durante a pandemia.

444 Crato

445 Crato

446 Crato

447 Notícia de Fato Crato Acompanhar possível abertura do mercado na Pandemia. 

448 Notícia de Fato Crato

449 Notícia de Fato Crato

450 Notícia de Fato Crato

451 Notícia de Fato Crato

452 Notícia de Fato Crato

453 Crato

454 Crato

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
3ª Promotoria de Justiça 

de Crato

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

4ª Promotoria de Justiça 
de Crato

4ª Promotoria de Justiça 
de Crato

Apurar supostas violações a direitos de crianças e adolescentes (funcionamento do Conselho Tutelar durante a 
pandemia do Covid-19).

4ª Promotoria de Justiça 
de Crato

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar as ações realizadas nas escolas públicas municipais e estaduais do Município de Crato durante a 
pandemia do Covid-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar as medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19 na Universidade Regional do CAriri - 
URCA

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

da Comarca de Crato
Acompanhar a evolução dos possíveis casos de Conoravírus (Covid-19) verificados nas referidas Instituições de 
Longa Permanência.

5ª Promotoria de Justiça 
de Crato

5ª Promotoria de Justiça 
de Crato

Verificar Reclamação sobre pessoa do quadro da limpeza, terceirizado, que posivelente testou positivo para 
Covid19. 

5ª Promotoria de Justiça 
de Crato

Acompanhar e fiscalizar  a informação de que determinada empresa localizada na cidade do Crato estaria 
funcionado com funcionários contaminados com o coronavírus.

5ª Promotoria de Justiça 
de Crato

Acompanhar e verificar a informação de que mesmo diante das medidas tomadas pela prefeitura de Crato, com 
efeito de inibir o avanço da pandemia dentro da localidade, escolas não têm obedecido às medidas de isolamento 
decretadas pela administração da cidade.

5ª Promotoria de Justiça 
de Crato

Acompanhar Denúncia de que possivelmente determinado comerciante se encontra com Covid-19 e continua 
trabalhando no seu mercadinho, colocando a saúde da população que compra mercadoria em perigo. 

5ª Promotoria de Justiça 
de Crato

Denuncia relativa a comerciante, dono do Mercadinho Barateiro, pois o mesmo encontrar-se-ia com COVID-19 e 
continuaria trabalhando no mercado, colocando a saúde de terceiros em risco.

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do município de Crato/CE para o 
enfrentamento do Coronavírus (COVID - 19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato

Apurar, Acompanhar e fiscalizar  a conduta de fornecedores que atuam no ramo de produtos farmacêuticos no 
município do Crato, visando coibir práticas abusivas no contexto da pandemia do COVID-19, a exemplo do 
aumento abusivo nos preços de produtos como más



455 Crato

456 Crato

457 Crato

458 Crato

459 Crato

460 Crato

461 Crato

462 Crato

463 Crato

464 Crato

465 Crato

466 Crato

467 Crato

468 Crato

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar e fiscalizar  a adoção de medidas de prevenção ao coronavírus (COVID-19) por parte de 
estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios no município do Crato. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato

Acompanhar as  providências necessárias para que sejam evitadas filas e aglomerações em casas lotéricas e 
agências bancárias em suas dependências e na frente de seus estabelecimentos, durante o período em que vigorar 
o período de pandemia e calamidade pública. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o estabelecimento de ensino A em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino B em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino C em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino D em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino E em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino F em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino G em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino H em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino I em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino J em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino L em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino M em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.



469 Crato

470 Crato

471 Crato

472 Crato

473 Crato

474 Crato

475 Crato

476 Crato

477 Crato

478 Crato

479 Crato

480 Crato

481 Crato

482 Crato

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino N em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino O em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino P em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino Q em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino R em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino S em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino T em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino U em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino V em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino X em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino Z em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino W em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino Y em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino AB em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.



483 Crato

484 Crato

485 Crato

486 Crato

487 Crato

488 Crato

489 Crato

490 Crato

491 Crato

492 Atendimento Crato

493 Crato 

494 Croatá

495 Croatá

496 Notícia de Fato Cruz Averiguar denúncia de funcionamento de bar durante a pandemia

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino CD em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino EF em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino GH em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino IJ em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino LM em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino NO em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino PQ em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino RS em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
6ª Promotoria de Justiça 

de Crato
Acompanhar o  estabelecimento de ensino XZ em relação aos contratos de prestação de serviços educacionais no 
contexto da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da COVID-19.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

do Crato
Usuário solicita abertura do mercado fechado por conta da pandemia, segundo o demandante   o local vende itens 
essenciais que sao ALIMENTOS.

Notícia de Fato-
NF

5ª Promotoria de Justiça 
de Crato

Acompanhar e fiscalizar  a situação das condições de trabalho da Secretaria Municipal, que segundo informações 
encontrar-se-ia funcionado com aglomeração e sem uso de máscaras pelos funcionários.

Inquérito Civil-
IC

Promotoria de Justiça de 
Croatá

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Croatá
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelas diversas Secretarias do Município de Croatá para 
garantir o enfrentamento da pandemia COVID-19.

Promotoria de Justiça de 
Cruz



497 Cruz

498 Cruz Acompanhar o  funcionamento do Conselho Tutelar no contexto da atual pandemia de COVID-19

499 Cruz

500 Cruz

501 Cruz 

502

503 Notícia de Fato Ererê

504 Atendimento Ererê Usuário solicita Atuação da promotoria de Iracema/Ereré.

505 Atendimento Eusébio Usuário solicita prorrogação de incrição de Concurso Púbico.

506 Eusébio

507 Notícia de Fato Eusébio

508 Notícia de Fato Eusébio Acompanhar o  processo de entrega do "Vale Gás de Cozinha".

509 Notícia de Fato Eusébio Acompanhar o  enfretamento da COVID19 pela comunidade circense do Eusébio.

510 Notícia de Fato Eusébio

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Cruz
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Cruz

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Cruz 
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do Município de Cruz para o 
enfrentamento desta pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Cruz 

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal 
relativamente aos gastos e atos administrativos ligados ao enfrentamento à pandemia.

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE

Promotoria da 30ª Zona 
Eleitoral - Acaraú/Jijoca 
de Jericoacoara/Cruz        

                       
Apurar as supostas práticas de irregularidades eleitorais relativas ao uso promocional de programas sociais em 
favor de candidatos, partidos e coligações, dentre outras condutas.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Deputado Irapuã 

Pinheiro

Promotoria de Justiça de 
Solonópole (Irapuã 

Pinheiro)

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Promotoria de Justiça de 
Iracema (Ererê)

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Promotoria de Justiça de 
Iracema (Ererê)

1ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Inquérito Civil - 
IC

1ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Acompanhar e fiscalizar  a documentação oriunda da Controladoria Geral da União e repassada pela Secretaria 
Executiva das Promotorias de Justiça de Eusébio, que trata do cruzamento de dados e verificação do recebimento 
de auxílio emergencial do Governo Federal.

1ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Acompanhar e fiscalizar  a Denúncia comunicando suposta contratação irregular de assistentes socias pela 
Prefeitura de Eusébio. Contexto da pandemia.

1ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

1ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

1ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Acompanhar e fiscalizar   o Cruzamento de dados relativos aos servidores e empregados públicos estaduais e 
municipais e beneficiários Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982/2020).



511 Notícia de Fato Eusébio

512 Notícia de Fato Eusébio

513 Eusébio

514 Atendimento Eusébio

515 Atendimento Eusébio

516 Notícia de Fato Eusébio

517 Notícia de Fato Eusébio

518 Notícia de Fato Eusébio

519 Notícia de Fato Eusébio

520 Notícia de Fato Eusébio

521 Eusébio Acompanhar as providências que estão sendo adotadas por este município, para o enfrentamento da Covid-19.

522 Eusébio

523 Notícia de Fato Eusébio

524 Eusébio

1ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Acompanhar e fiscalizar  as providências adotadas pelo Município de Eusébio para a garantia da saúde e 
segurança alimentar das comunidades circenses, em virtude da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

1ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Acompanhar E-mail enviado pelo Caocidadania comunicando a necessidade de preenchimento de formulários, 
semanalmente, a cada sexta-feira, dispondo acerca de orientações para a prevenção e o controle de infecções pelo 
novo Coronavírus em InsOtuições de Longa Permanência para Ido

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Eusébio

Acompanhar os gastos públicos e os contratos administrativos firmados em virtude da pandemia do Novo 
Coronavírus, bem como suas repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis 
irregularidades ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo 
Municipal.

2ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Usuário solicita providências ao MPCE com fins de anulação do concurso público do Eusébio, pois a prova do 
concurso público do Eusébio vai ocorrer nos dias 09 e 10 de maio de 2020 em plena Pandemia.

2ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Usuário informa que a empresa responsável por lavagem de roupas hospitalares, possivelmente não 
disponibilizaria os EPIs para os funcionários, expondo-os ao risco de contaminação pelo novo Coronavírus. 

2ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Acompanhar e Verificar denúncia de suposto funcionamento irregular da empresa requerida, atuante no ramo da 
construção civil, em descumprimento às determinações do Poder Público Estadual no tocante às medidas de 
contenção do novo coronavírus.

2ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Acompanhar o pedido de providências realizado anonimamente relacionado à realização do concurso público da 
Prefeitura Municipal de Eusébio, cujas provas estão marcadas para o mês de maio de 2020, haja vista a 
preocupação com a disseminação do novo coronavírus.

2ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Acompanhar a solicitação de informações sobre as medidas a serem tomadas pela empresa de construção civil 
diante do COVID-19.

2ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Acompanhar E-mail enviado pela da Comissão Covid-19 com denúncia de possível realização de provas em 
meio à Pandemia.

2ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Representação por Email da Comissão Covid19 sobre a REALIZAÇÃO DE PROVAS EM MEIO À 
PANDEMIA

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Eusébio

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Eusébio

Acompanhar as políticas públicas e Recomendar ao Município de Eusébio a observância e o estrito cumprimento 
da Nota Técnica nº 02/2020 da Comissão do Meio Ambiente do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO – CNMP, de 15/05/2020, que trata da prevenção da disseminação da COVID-19.

3ª Promotoria de Justiça 
de Eusébio

Acompanhar o Ofício Circular n° 0018/2020/CAOPIJE/MPCE remetido pelo Centro de Apoio Operacional da 
Infância, da Juventude e da Educação o qual encaminha a Recomendação conjunta n° 01, de 16 de abril de 2020 
do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Eusébio
Acompanhar  e Fiscalizar as medidas destinadas à garantia da proteção integral de crianças e de adolescentes em 
medida protetiva de acolhimento institucional e familiar no contexto da atual pandemia de COVID-19



525 Eusébio

526 Eusébio Acompanahr a Recomendação expedida com a finalidade de fiscalizar a distribuição do Vale Gás de Cozinha

527 Eusébio

528 Notícia de Fato Farias Brito Acompanhar as ações efetivadas no contexto da Pandemia do Coronavírus COVID-19. 

529 Farias Brito

530 Farias Brito Examinar preventivamente a licitude dos Contratos para enfrentamento à Pandemia

531 Farias Brito

532 Farias Brito

533 Forquilha

534 Forquilha Promotoria de Forquilha

535 Atendimento Forquilha

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Eusébio
Acompanhar e fiscalizar  as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da 
atual pandemia de COVID-19.

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
Promotoria da 88ª Zona 

Eleitoral - Eusébio

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
Promotoria da 88ª Zona 

Eleitoral - Eusébio

Acompanhar Recomendação expedida a qual versa sobre os limites da publicidade institucional, às vezes usada 
por agentes públicos para a promoção de candidatos e partidos políticos, com graves e irreversíveis 
consequências para o processo eleitoral.

Promotoria de Justiça de 
Farias Brito

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Farias Brito
Acompanhar e fiscalizar  o cumprimento de Recomendações expedidas no contexto da Pandemia do Coronavírus 
COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Farias Brito

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Farias Brito

Acompanhar e Recomendar providências de fiscalização e acompanhar a execução das medidas de colaboração 
da Prefeitura e da Câmara Municipal de Farias Brito na identificação e notificação dos servidores públicos que 
receberam indevidamente o auxílio emergencial do Governo Federal, previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 
2020.

Processo 
Judicial (1º 

grau)
Promotoria de Justiça de 

Farias Brito
Acompanhar e fiscalizar  o cumprimento de Recomendações expedidas com a finalidade de contenção de 
possível Fake News.

Eleitoral - 
Atendimento

Promotoria da 121ª Zona 
Eleitoral - 

Sobral/Forquilha
Usuário informa possíveis Aglomerações motivadas pelos pré-candidatos aos cargos do executivo e legislativo e 
seus apoiadores, no município de Forquilha, durante a Pandemia de Covid-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Promotoria de Justiça de 
Forquilha

Representação pela apuração de possíveis Aglomerações motivadas pelos pré-candidatos aos cargos do executivo 
e legislativo e seus apoiadores, no município de Forquilha, durante a pandemia de Covid-19



536 Notícia de Fato Fortaleza

537 Notícia de Fato Fortaleza

538 Atendimento Fortaleza

539 Fortaleza

540 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar possível aglomeração de pessoas em local fechado em época de Pandemia. 

541 Fortaleza

542 Fortaleza

543 Fortaleza

544 Notícia de Fato Fortaleza

545 Notícia de Fato Fortaleza

546 Notícia de Fato Fortaleza

547 Fortaleza Assunto: possível aglomeração e descumprimento do decreto

548 Fortaleza

549 Fortaleza

550 Notícia de Fato Fortaleza

551 Notícia de Fato Fortaleza

7ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Apurar fatos a partir da manifestação do Sindicato dos Empregados da Empresas Públicas de Limpeza do 
Município de Fortaleza (SINDIURB) a relatar a insatisfação de trabalhadores portadores de comorbidade e com 
idade superior a 65 anos, com a convocação da volta ao trabalho independentemente das referidas circunstâncias, 
contrariando determinação da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e decreto municipal. 

10ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar  o aditivo da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará que marcou data da etapa 
presencial, possivelmente o contrariando as medidas de isolamento social diante da pandemia do Coronavírus.

117ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Usuário informa possível insulto à Bandeira Nacional durante carreata relâmpago, contra o isolamento social em 
Fortaleza. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
11ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
Acompanhar e fiscalizar  as providências relativas aos impactos e implicações na Educação em virtude da 
Pandemia COVID -19. 

127ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Inquérito Civil - 
IC

128ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Apurar conduta da Autoridade Competente pertencente, após denúncias contra supostas irregularidades na 
aquisição de aparelhos respiradores pela Prefeitura de Fortaleza. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
12ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
Acompanahr a Nota Técnica Nº 001/2020/CAOPIJE/MPCE - Objetivo: COVID-19 e os impactos sobre a polítca 
educacional

Inquérito Civil - 
IC

134ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar denúncia de possível Lixo e esgoto a céu aberto no meio de uma pandemia em terreno 
que possivelmnte contém além de mosquito da dengue, devido a agua suja acumulada, uma grande quantidade de 
ratos, insetos e baratas.

134ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar denúncia de possível acúmulo de Resíduos Sólidos (lixo) na cidade de Fortaleza/CE, no contexto da 
pandemia.

134ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar denúncia de possível Lixo e esgoto a céu aberto no meio de uma pandemia em terreno 
que possivelmnte contém além de mosquito da dengue, devido a agua suja acumulada, uma grande quantidade de 
ratos, insetos e baratas.

135ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar denúncia possível aglomeração e  descumprimento do decreto relacionado com a vedação de 
aglomeração de pessoas. 

Procedimento 
Preparatório - 

PP
135ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Procedimento 
Administrativo-

PA

136ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de 

Fortaleza
Acompanhar o trabalho de prevenção da disseminação da Covid-19 na coleta seletiva e nas atividades exercidas 
pelas associações e cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Inquérito Civil - 
IC

136ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Denúncia veiculada na mídia, de possível descarte irregular de lixo hospitalar, produzido pelo Hospital de 
Campanha Presidente Vargas.

136ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar Denúncia veiculada na mídia, de possível descarte irregular de lixo hospitalar, 
produzido pelo Hospital de Campanha.

136ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar possível violação ao Meio Ambiente e a existência de aglomeração de pessoas em 
situação de rua.



552 Notícia de Fato Fortaleza

553 Fortaleza

554 Fortaleza

555 Atendimento Fortaleza

556 Atendimento Fortaleza

557 Atendimento Fortaleza

558 Fortaleza

559 Fortaleza Reunião na SMS de Fortaleza sobre o Plano Municipal de Contingência do Coronavírus

560 Fortaleza Reunião no MPF sobre o novo coronavírus.

561 Fortaleza

562 Notícia de Fato Fortaleza

563 Notícia de Fato Fortaleza

564 Notícia de Fato Fortaleza

565 Notícia de Fato Fortaleza

566 Notícia de Fato Fortaleza

567 Notícia de Fato Fortaleza

568 Notícia de Fato Fortaleza

136ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a Nota Técnica nº 02/2020 da Comissão do Meio Ambiente do CONSELHO NACIONAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO CNMP, de 15/05/2020, que trata da prevenção da disseminação da COVID-19 na 
coleta seletiva e nas atividades exercidas pelas associações e cooperativas de catadores

Procedimento 
Administrativo-

PA
136ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar aDenúncia veiculada na mídia, referente a possível descarte irregular de lixo hospitalar, 
produzido pelo Hospital de Campanha.

Procedimento 
Administrativo-

PA
136ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar política pública conforme a Nota Técnica nº 02/2020 da Comissão do Meio Ambiente do 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CNMP, de 15/05/2020, que trata da prevenção da 
disseminação da COVID-19 na coleta seletiva e nas atividades exercidas pelas associações e cooperativas de 
catad

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Usuário informa que possível paciente portadora do covid-19, está internada. Desde então a família tem feito 
uma verdadeira peregrinação a procura de informações.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Informação referente as ações do poder público nesse momento de Pandemia - Coronavírus - Covid-19 na 
Comarca de Fortaleza.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Usuário informa que inúmeros profissionais de saúde que atuam em hospitais contra o novo coronavírus estão 
apresentando denúncias no atraso de salários, conforme matéria veiculada no Jornal O Povo. 

Atividade Não 
Procedimental

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Reunião na Secretaria Estadual de Saúde com diversos interessados sobre o Plano Estadual de Contingência do 
Novo Coronavírus.

Atividade Não 
Procedimental

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Atividade Não 
Procedimental

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Inquérito Civil - 
IC

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar  a construção de estruturas hospitalares temporárias no Município de Fortaleza para o 
acolhimento da população em virtude da epidemia do CORONAVÍRUS, com requisição de documentos sobre a 
construção de hospital de campanha.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Fiscalização sobre a construção de estruturas hospitalares temporárias no Município de Fortaleza para o 
acolhimento da população em virtude da epidemia do CORONA VÍRUS, e pedido de cópia de documentos sobre 
e informações sobre o caso. 

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar Denúncia de irregularidade envolvento as SMS de Fortim e Sesa, no tocante a resultado 
de exames de COVID-19.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Apurar denúncia anônima sobre possível contratação temporária em razão da pandemia de Coronavírus no em 
detrimento do chamamento de aprovados em concurso público de nível superior.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar denúncia de possível irregularidade envolvendo a falta de fornecimento de material de 
proteção contra o Coronavírus (máscaras e álcool em gel) aos servidores públicos.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza Acompanhar e fiscalizar denúncia de possível furto de máscaras por parte de funcionários. 
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar denúncia de possível irregularidade envolvendo a empresa no centro de fortaleza, a qual 
está descumprindo o Decreto do Governador do Estado do Ceará (COVID-19). 

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar Denúncia de que possível paciente com Covid-19 estaria em um dos leitos de UTI e 
tratada com possível deficiência no atendimento.



569 Notícia de Fato Fortaleza

570 Notícia de Fato Fortaleza

571 Notícia de Fato Fortaleza

572 Notícia de Fato Fortaleza

573 Notícia de Fato Fortaleza

574 Notícia de Fato Fortaleza

575 Notícia de Fato Fortaleza

576 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar solicitação de transferência de paciente com Covid-19 para unidade especializada no tratamento.

577 Notícia de Fato Fortaleza

578 Notícia de Fato Fortaleza

579 Notícia de Fato Fortaleza

580 Notícia de Fato Fortaleza

581 Notícia de Fato Fortaleza

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Apurar Representação delatando que as unidades de saúde, possivelmente, estariam enviando os corpos com 
suspeita/confirmação de Covid-19 sem os devidos cuidados sanitários de manuseio dos corpos, colocanco em 
risco toos os funcionários e pessoas que possam ter contato.

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Apurar representação sobre possíveis irregularidades envolvendo hospitais, no tocante a possíveis leitos ociosos, 
para receber pacientes com covid-19, ante a possibilidade de colapso anunciada pela Secretaria de Saúde do 
Estado do Ceará.

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Acompanhar a situação de possíveis sobrepreço na aquisição e distribuição de materiais hospitalares e correlatos 
para prevenção do covid-19.

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Acompanhar o pedido de fiscalização de Hospital que estaria recebendo pacientes com COVID-19 , 
possivelmente, sem condições de funcionamento: As enfermaria, sujas, sem lençóis de cama, sem água para 
beber.

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Acompanhar a Denúncia de possível irregularidade envolvendo empresa, no tocante à falta de cuidados exigidos 
para a proliferação do Covid-19 entre seus funcionários.

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Acompanhar Denúncia de possível irregularidade envolvendo o Hospital, no tocante à obrigação de funcionários 
com suspeita de covid-19, contiunarem trabalhando, correndo o risco de proliferar a contaminação do 
Coronavírus.

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Acompanhar Denúncia de irregularidade envolvendo Salão de beleza no centro da cidade, no tocante à 
continuidade no funcionamento mesmo com as proprietárias tendo testado positivo referente ao covid-19.

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Acompanhar Denúncia de eventual irregularidade envolvendo o Hospital, o qual não informou a causa da morte 
de paciente do município por Covid-19, possibilitando aglomeraão em velório e possível contágio em massa aos 
participantes do funeral.

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Acompanhar solicitação de informações do estado de saúde de paciente portadora de covid-19, internada no 
Hospital de Campanha.

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Acompanhar Denúncia de possível irregularidades envolvendo Hospital, o qual, possivelmente, estaria obrigando 
os funcionários a trabalhar com sintomas do covid-19.

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Acompanhar possível dispensa de acompanhante para idoso durante internação hospitalar em casos suspeitos de 
covid-19.

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo a Clínica de vacinas, no tocante a funcionários 
trabalhando com covid-19, com risco de proliferação da doença.



582 Notícia de Fato Fortaleza

583 Notícia de Fato Fortaleza

584 Notícia de Fato Fortaleza

585 Notícia de Fato Fortaleza

586 Notícia de Fato Fortaleza

587 Notícia de Fato Fortaleza

588 Notícia de Fato Fortaleza

589 Notícia de Fato Fortaleza

590 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Denúncia de possíveies irregularidade, no tocante a funcionários trabalhando com covid-19.

591 Notícia de Fato Fortaleza

592 Notícia de Fato Fortaleza

593 Notícia de Fato Fortaleza

594 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar possível Denúncia de irregularidade envolvendo o apart hotel, no tocante à quebra de lockdown.

595 Notícia de Fato Fortaleza

596 Notícia de Fato Fortaleza

597 Notícia de Fato Fortaleza

598 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar e fiscalizar a aquisição de Insumos Hospitalares  em Hospital de Campanha

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveies irregularidades envolvendo Hospital, no tocante a fisioterapeutas 
trabalhando sem treinamento e devida proteção contra o covid-19.

137ª promotoria de 
justiça de fortaleza

Acompanhar Denúncia de eventual irregularidadee envolvendo estabelecimento comercial funcionando com os 
proprietários com sintomas de Covid-19.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Fiscalizar se houve compra por parte do Estado do Ceará de modelos de respiradores de fabricantes listados na 
resolução nº 1480, de 11 de maio de 2020.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de eventuais condições precáriasde trabalho na “UTI” do Hospital em razão da COVID-
19.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo Hospital, no tocante à falta de transferência de 
paciente com covid-19, ocasionando o óbito devido à demora.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a Denúncia de que as enfermeiras que trabalham no Hospital, e que estariam diariamente em 
contato com parturientes infectadas com Covid-19, possivelmente, não teriam toalhas disponibilizadas para que 
elas tomassem banho após o plantão, após tratarem de pacientes infectadas com COVID-19. 

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar o Requerimento de disponibilização de local adequado para isolamento domiciliar de moradores de 
comunidade com suspeira de COVID-19.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo o Hemoce, no tocante à exclusividade  no uso de 
álcool gel, bem como, na realização de teste para covid-19, por parte dos funcionários.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Apurar representação de possíveis irregularidades envolvendo a construção de hospital de campanha no bairro 
vila união.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar solicitação de agilidade na cirurgia da paciente idosa, a qual está internada, colocada em isolamento 
com suspeita de covid-19, sem ter realizado nenhum teste pata detectar o vírus.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis irregularidade de aglomeração de pessoas nas clínicas, possivelmente, 
causando risco de propagação do covid-19.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possível irregularidade envolvendo a medicação enviada pelo governo federal ao ceará 
para o tratamento do covid-19.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possível irregularidade em empresa, no tocante à descumprimento de isolamento 
social, causando risco de propagação do covid-19.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possível irregularidade envolvendo Hospital, o qual, possivelmente, está mantendo 
paciente com sintomas de problemas renais em ala preparada para portadores do covid-19.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza



599 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar a situação das condições de trabalho de Hospital em razão da pandemia de COVID-19

600 Notícia de Fato Fortaleza

601 Notícia de Fato Fortaleza

602 Notícia de Fato Fortaleza

603 Notícia de Fato Fortaleza

604 Notícia de Fato Fortaleza

605 Notícia de Fato Fortaleza

606 Notícia de Fato Fortaleza

607 Notícia de Fato Fortaleza

608 Notícia de Fato Fortaleza

609 Notícia de Fato Fortaleza

610 Notícia de Fato Fortaleza

611 Notícia de Fato Fortaleza

612 Notícia de Fato Fortaleza

613 Notícia de Fato Fortaleza Assunto: Lotação nos ônibus

614 Notícia de Fato Fortaleza Solicitação Transferência para o Hospital Dr. Cesar Cals

615 Notícia de Fato Fortaleza

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar  possível atraso em pagamentos de profissionais de saúde que trabalham na linha de 
frente do enfrentamento da COVID-19 em hospitais.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e verificar possível uso impróprio de cabines de descontaminação humana. Os links indicados na 
Portaria dão conta da utilização de estruturas (câmaras, cabines ou túneis) para desinfecção de pessoas e roupas, 
com utilização de produtos químicos.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo a possível aglomeração dentro dos trânsportes 
públicos coletivos em fortaleza, causando superlotação e grande possibilidade de proliferação do covid-19.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e apurar denúncia de possíveis irregularidades envolvendo a obrigatoriedade por parte da Secretaria, 
de realização de teste do covid-19 particular aos profissionais idosos do ceo-centro, para retornarem ao trabalho.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e apurar Denúncia de possíveis irregularidades no tocante a valores possivelmente excessivos para 
compras de medicamentos.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e apurar denúncia de possíveis irregularidades envolvendo funcionamento de restaurante no período 
noturno, desrespeitando o decreto do governador do ceará, ocasionando aglomeração com possível proliferação 
do covid-19.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e apurar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo possível  aglomeração em clínica 
oftalmológica, ocasionando possível proliferação da COVID-19. 

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar o pedido de providências relacionado à aplicação das provas de concurso do IJF (Edital n. 23/2020) 
em plena pandemia

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar informação sobre possível fechamento dos serviços de pediatria do Hospital Geral de Fortaleza - 
HGF [ambulatórios (consultas), cirurgias pediátrica e internação pediátrica]

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Apurar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo aglomeração dentro de transporte intermunicipal, com 
possível risco de proliferação da covid 19.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo bar onde, possivelmente, o proprietário obrigaria 
seus funcionários  trabalharem durante a pandemia da Covid-19, descumprindo o Decreto do Governador do 
Estado.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Apurar representação sobre possíveis atrasos de salários de profissionais da saúde, conforme matéria veiculada 
no Jornal O Povo: Hospital Leonardo Da Vinci, adquirido pelo Estado para tratar de pessoas com Covid-19, e 
também no Hospital geral de Fortaleza (HGF).

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

DENÚNCIA DE POSSÍVEL IRREGULARIDADE ENVOLVENDO AGLOMERAÇÃO POR PARTE DA 
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS CANAÃ, COM POSSIBILIDADE DE PROLIFERAÇÃO 
DO COVID 19.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Consulta - pacientes menores e a obrigatoriedade de acompanhante diante do cenário de COVID-19; Solicitação 
de informações sobre protocolos a serem executados quanto aos pacientes menores de idade e recém nascidos 
internados na neonatologia e outros assuntos.



616 Notícia de Fato Fortaleza

617 Notícia de Fato Fortaleza Assunto: Ônibus de Fortaleza

618 Notícia de Fato Fortaleza

619 Notícia de Fato Fortaleza

620 Notícia de Fato Fortaleza

621 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar a reclamação referente a realização de concurso público em época de pandemia – IJF

622 Notícia de Fato Fortaleza

623 Notícia de Fato Fortaleza

624 Notícia de Fato Fortaleza

625 Notícia de Fato Fortaleza

626 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar a informação de que possivelmente  IJF reabriu o certame em pandemia.

627 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar solicitação de adiamento do concurso do IJF

628 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar a reclamação do usuário que referente a realização de concurso público na pandemia. 

629 Notícia de Fato Fortaleza

630 Notícia de Fato Fortaleza

631 Notícia de Fato Fortaleza

632 Notícia de Fato Fortaleza

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Denuncia de descumprimento do Decreto Estadual sobre COVID-19 pelo Centro Universitário Unichristus - 
Unichristus do curso de Odontologia (10º semestre)

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a requisição de adiamento do concurso público para cargos de nível superior do Hospital Instituto 
Dr José Frota, organizado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, com datas previstas de prova para os dias 29 de 
setembro de 2020 e 04 de outubro de 2020, considerando a questão de saúde pública vivenciada no presente 
momento devido à pandemia do novo coronavírus.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a solicitação de intervenção do concurso do Instituto José Frota que será no mês de Setembro, tendo 
em vista a atual situação de PANDEMIA mundial.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar o requerimento de adiamento do concurso público para cargos de nível superior do IJF, promovido 
pela prefeitura municipal de fortaleza com datas de provas estabelecidas no dia 27 de setembro de 2020, pois 
diante do cenário atual de pandemia, possivelmente, seria uma exposição perigosa e desnecessária aos candidatos 
ao certame.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a Reclamação de que no dia 14/08/2020 a Prefeitura de Fortaleza lançou um aditivo de edital edital 
nº 23/2020 referente ao concurso público para o IJF reiniciando os tramites para o certame que tinha sido adiado 
pela pandemia do coronavirus, para o mês de setembro, precisamente no dia 27/09/2020.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar pedido de adiamento da realização do concurso para o IJF em Setembro em virtude do momento de 
pandemia.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar reclamação referente à possível aglomeração na pandemiana realização do concurso público para o 
IJF

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar solicitação de  Adiamento da Prova - Concurso do IJF  a ser realizada no dia 27 de setembro do 
presente ano.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denuncia de concurso publico em época de Pandemia   - descrição: reclamação acerca da realização 
da prova na data 27/09/2020, conforme aditivo do edital 23/2020 nível superior - IJF. 

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar solicitação endereçada ao  Ministério Público quanto à realização do Concurso para o Instituto José 
Frota, que, de acordo com edital relançado, data-se para o dia 27/09. Contexto de pandemia.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar  crítica atinente à retomada do concurso público para o IJF, que encontra-se com prova agendada 
para o mês de setembro (para enfermeiros) - possivelmente aglomeração de pessoas.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Reclamação. assunto: concurso IJF provas  - descrição: imparh - av da universidade agendado para 
27/set e 04/out - fortaleza/ce.



633 Notícia de Fato Fortaleza

634 Notícia de Fato Fortaleza

635 Notícia de Fato Fortaleza

636 Notícia de Fato Fortaleza

637 Notícia de Fato Fortaleza

638 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Reclamação. assunto: concurso do IJF – adiamento

639 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Reclamação. assunto: concurso público edital nº 23/2020 do instituto Dr. José Frota

640 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Reclamação. assunto: concurso publico IJF

641 Notícia de Fato Fortaleza

642 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Reclamação. Assunto: retomada do concurso do IJF

643 Notícia de Fato Fortaleza

644 Notícia de Fato Fortaleza

645 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Reclamação. Assunto: Concurso IJF

646 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Reclamação. Assunto: Concurso IJF

647 Notícia de Fato Fortaleza

648 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Reclamação. Assunto: certame IJF

649 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Reclamação. Assunto: Concurso IJF

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Reclamação. assunto: concurso hospital IJF - fortaleza  - descrição: reaberto concurso público para 
cargos do nível superior (nº 23/2020) pela prefeitura de fortaleza através da banca Imparh. a data da prova para 
nível superior foi agendada para 27/09/2020.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar solicitação. assunto: concurso público Instituto Dr José Frota - IJF  - descrição: Usuário requer o 
adiamento do concurso público para cargos de nível superior do IJF, promovido pela prefeitura municipal de 
fortaleza com data de prova estabelecida durante a Pandemia.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Reclamação. assunto: concurso IJF  - descrição: Usuário gostaria que houvesse o adiamento da 
realização da prova do certame para o hospital IJF que está com a data pro dia 27 de setembro de 2020, devido a 
situação em que se encontra a pandemia e sem data provável para a vacina.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Reclamação. assunto: concurso publico Instituto Dr José Frota - descrição: Usuário solicita o 
adiantamento do concurso publicoIF para cargos de nível superior promovido pela prefeitura de fortaleza com 
datas da prova dia 27 de setembro. Em plena Pandemia

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza Acompanhar Reclamação. assunto: realização de concurso  - IJF
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Reclamação. Assunto: prova de concurso   - Descrição: Usuário expõe crítica devido 
posicionamento da banca IMPARH , em marcar data da prova do concurso do IJF em fortaleza para dia 
27/09/2020, visto que a realização do certame irá possivelmente aglomerar muitas pessoas.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Reclamação. Assunto: Concurso público marcado em época de pandemia  - Descrição: Usuário 
informa que Concurso público na área da saúde estava suspenso e foi reaberto com prova para setembro/2020, 
possui mais de 3000 vagas. Risco de aglomeração.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Reclamação. Assunto: Realizacao de prova – IJF, que se realizará no dia 27/09/2020, visto que, 
possivelmente  irá aglomerar muitas pessoas.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Assunto: Realização de provas de concurso durante a pandemia - Descrição: Usuário informa que a Banca 
IMPARH lançou aditivo ao edital 23/2020 divulgando a nova data do concurso público para o IJF durante a 
pandemia.

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza



650 Notícia de Fato Fortaleza

651 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Reclamação. assunto: concurso IJF.

652 Fortaleza

653 Fortaleza

654 Fortaleza

655 Fortaleza

656 Fortaleza

657 Fortaleza

658 Fortaleza

659 Fortaleza

660 Fortaleza

661 Fortaleza

662 Fortaleza Acompanhar as condições de trabalho no Hospital, no contexto da pandemia.

663 Fortaleza

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Reclamação. Assunto: suspensão concurso IJF  - descrição: Usuário solicita ao Ministério Público, 
a suspensão do concurso do IJF. 

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar as ações de enfrentamento à Pandemia de novo Coronavírus (COVID-19) nos pontos da Rede de 
Saúde Mental do Município de Fortalez (RAPS)

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a situação referente ao funcionando da fila e da entrega dos resultados dos exames para detecção da 
infecção pelo coronavírus COVID-19/SARS-COV-2 no Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen)

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia referente à, eventual, aglomeração de pessoas em razão da distribuição de refeições 
realizada pela Secretaria Municipal de Direitos Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social no 
Restaurante Popular (RP).

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar as Recomendações Administrativas expedidas  Nº 0007/2020 e 0009/2020, relacionadas 
à adoção das providências necessárias para garantir o direito à saúde e o atendimento da população do Estado do 
Ceará, usuários do sistema de saúde privado/suplementar

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar as Recomendações Administrativas expedidas Nº 0008/2020 e 0010/2020 que 
recomendaram aos hospitais públicos e privados com maternidades em Fortaleza que adotassem providências 
necessárias para garantir a continuidade do atendimento de gestantes.

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar providencias em órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e Municipal com 
relação às medidas de higiene e de proteção de seus colaboradores, notadamente em relação à utilização de 
máscaras, de itens de higiene, bem como para que sejam evitadas quaisquer tipos de aglomerações. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a Denúncia de que as unidades de saúde estariam, possivelmente, enviando os corpos com 
suspeita/confirmação de covid 19 sem os devidos cuidados sanitários de manuseio dos corpos, colocando em 
risco todos os funcionários e pessoas que possam ter contato com os corpos. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de que familiares de paciente internado em UTI (COVID-19) estariam sem informações 
quanto ao estado de saude do parente hospitalizado

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a situação referente à possibilidade de reconhecimento da Educação Física como serviço essencial à 
saúde, tendo em vista os decretos de isolamento social do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza.

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a solicitação de ajuda formalizada por parente de paciente que está com COVID-19 que 
eventualmente foi transferido para Hospital sem condições de funcionamento. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a eventual situação relacionada à aglomeração de pessoas no interior e nas filas de espera do 
transporte coletivo de Fortaleza e assuntos correlatos.



664 Fortaleza

665 Fortaleza

666 Fortaleza

667 Fortaleza

668 Fortaleza Acompanhar e fiscalizar  a informação de possíveis problemas estruturais em Hospital, em razão da pandemiA.

669 Fortaleza

670 Notícia de Fato Fortaleza

671 Notícia de Fato Fortaleza

672 Notícia de Fato Fortaleza

673 Notícia de Fato Fortaleza

674 Notícia de Fato Fortaleza

675 Notícia de Fato Fortaleza

676 Notícia de Fato Fortaleza

677 Notícia de Fato Fortaleza

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a atual situação do Hospital Geral de Fortaleza – HGF frente às irregularidades apontadas pelo TCU 
e respectiva Tomada de Contas )

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Informação sobre possível fechamento dos serviços de pediatria do Hospital Geral de Fortaleza - 
HGF.

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar do Hospital Infantil de Fortaleza, no tocante à administração e funcionamento da 
unidade de saúde.

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

FISCALIZAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL DE FORTALEZA, NO TOCANTE À ADMINISTRAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE NO CONTEXTO DA PANDEMIA.

Procedimento 
Administrativo-

PA
137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza 

Procedimento 
Administrativo-

PA

137ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza – 

Defesa da Saúde Pública

Acompanhar Recomendação expedida ao Superintendente da AGEFIS, ao Secretário de Segurança Pública e 
Defesa Social e ao Comandante da Polícia Militar do Estado do Ceará que adotem providências legais no âmbito 
de suas atribuições no sentido de impedir, no período estabelecido pelos Decretos do Poder Executivo Estadual 
e/ou Municipal, o funcionamento da feira livre.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar a informação de que a Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará marcou a segunda 
fase da seleção de nº 27/2019 para as datas de 2, 3, 6, 7 e 8 de abril do corrente ano, de forma presencial, 
possivelmente, descumprindo em totalidade as orientações dos Decretos Federal e Estadual, expedido pelo Poder 
Público  em virtude da PANDEMIA. 

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar o Requerimento de adoção de providências para enfrentamento da pandemia de COVID-19 
(Coronavírus) entre pessoas em situação de rua, notadamente atuação de consultórios de Rua (Atenção Básica).

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a Denúncia de posíveis irregularidade envolvendo Supermercado, no tocante a vários funcionários 
trabalhando com sintomas do Covid-19, sem serem liberados para consulta.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar a situação dos profissionais idosos (grupo de risco) que trabalham na saúde (linha de frente de 
tratamento da covid-19).

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar denúncia de possíveis irregularidades envolvendo Supermercado, no tocante à negligência no 
tratamento com os funcionários, os quais possivelmente estão trabalhando sem equipamentos de proteção e com 
sintomas do Covid-19.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Representação em face de empresa que possivelmente esteja obrigando seus funcionarios a fazerem 
horas extras todos os dias ultrapassando o horário de atendimento de um operador de telemarketing, em pleno 
surto da epidemia de covid-19, inclusive com casos confirmados da doenças.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveies irregularidades envolvendo a Secretaria Municipal, no tocante a 
convocação dos servidores para trabalho presencial através de ato da Secretária Executiva, contrariando o 
Decreto Municipal.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e verificar o abastecimento de gás oxigênio nas unidades de atenção pimária à saúde do município 
de fortaleza, especialmente em razão da necessidade de atendimento dos quadros de complicações respiratórias 
em pacientes acometidos pela covid-19.



678 Notícia de Fato Fortaleza

679 Notícia de Fato Fortaleza

680 Notícia de Fato Fortaleza

681 Notícia de Fato Fortaleza

682 Notícia de Fato Fortaleza

683 Notícia de Fato Fortaleza

684 Notícia de Fato Fortaleza

685 Notícia de Fato Fortaleza

686 Notícia de Fato Fortaleza

687 Notícia de Fato Fortaleza

688 Notícia de Fato Fortaleza

689 Notícia de Fato Fortaleza

690 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Pepido de Fiscalização do Posto de Saúde em decorrência do covid-19.

691 Notícia de Fato Fortaleza

692 Notícia de Fato Fortaleza

693 Notícia de Fato Fortaleza

694 Notícia de Fato Fortaleza

695 Notícia de Fato Fortaleza

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis  irregularidades envolvendo o prédio administrativo de hospital, no tocante à 
eventuais funcionários com sintomas da Covid-19, trabalhando em aglomeração sem as devidas precauções 
contra a proliferação da doença.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo Clínica, a qual estria realizando serviços 
dentários não essenciais, ocasionando aglomeração e risco de proliferação do covid-19.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo aglomeração de pessoas em pizzaria e 
mercadinho sem as devidas precauções contra o covid-19.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis  irregularidades envolvendo Empresa de medicamentos, a qual 
eventualmente estaria em funcionamento com funcionários apresentando sintomas da Covid-19.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar solicitação de acompanhamento da situação das comunidades ciganas no estado do ceará durante a 
pandemia do covid-19.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar solicitação de divulgação de medicamento de combate ao covid-19, com o intuito de evitar a 
automedicação durante o período da pandemia.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo Condomínio, no tocante ao descumprimento do 
isolamento social.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo a falta de atendimento por parte de Hospitais a 
pacientes com outras doenças graves em decorrência do covid-19.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar as informações constantes em Vídeo de autoria de Deputado Federal contendo Denúncia sobre 
compra de respiradorescom possível sobrepreço.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar informação de possível falta de EPI's para execução de atendimento de eventuais casos da Covid-
19. 

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo eventual aglomeração em bar, com possível 
proliferação do covid-19.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo a empresa de Call Center, no tocante a 
funcionários trabalhando com covid-19.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e verificar denúncia de possíveis irregularidades envolvendo aglomeração em live de determinado 
cantor, com possível irregularidade envolvendo aglomeração com possível risco proliferaao da covid-19 .

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo eventual "fake news" sobre os medicamentos 
ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina para prevensão da Covid-19.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Apurar suposta irregulidade no atendimento médico-hospitalar de vítima sob suspeita de COVID-19, bem como 
possível responsbilização do hospital.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Apurar Denúncia de eventual irregularidade envolvendo a falta dos medicamentos ivermectina, 
hidroxicloroquina e annita nas farmácias do município de fortaleza.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Assunto: 4 Aditivo da Seleção Publica Nº. 29/2019 - Descrição: A escola de saúde publica do estado do Ceará 
marcou a segunda fase da seleção de nº 29/2019 para as datas de 3 a 07 de agosto do corrente ano. DE FORMA 
EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA. Descumprindo em totalidade as 
orientações dos Decretos Federal e o Estadual que estabelece a situação de CALAMIDADE PUBLICA NO 
ESTADO DO CEARA ATE O DIA 31/12/20, em virtude da PANDEMIA



696 Notícia de Fato Fortaleza

697 Notícia de Fato Fortaleza

698 Notícia de Fato Fortaleza

699 Notícia de Fato Fortaleza Denuncia de possivel descrumprimento de decreto estadual COVID-19 por parte de Restaurante.

700 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar manifestação de crítica no que tange à Lei 17.261, sobre o  uso obrigatório de Máscara.  

701 Notícia de Fato Fortaleza Verificar possível Falta de EPI's para execução de atendimento possíveis casos da Covid-19.

702 Fortaleza

703 Fortaleza Acompanhar o procedimento de contratação de Organização Social para gestão de Hospital de Campanha.

704 Fortaleza

705 Fortaleza

706 Fortaleza

707 Fortaleza

708 Fortaleza

709 Fortaleza

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

DENÚNCIA DE POSSÍVEL IRREGULARIDADE ENVOLVENDO O CURSO DE INGLÊS UPTIME, NO 
TOCANTE AO RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS SEM A AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO DO 
ESTADO, COM POSSIBILIDADE DE AGLOMERAÇÃO E PROLIFERAÇÃO DO COVID 19.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Representação contra obras não essenciais e violadoras dos Decretos de Isolamento Social por parte de 
Condomínio, além da realização de encontros e festa, com autorização do síndico.

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar denúncia do Sindicato dos Empregados das Empresas Publicas de Limpeza do Municipio de 
Fortaleza - SINDIURB sobre o possível descumprimento do decreto com a volta de funcionários portadores de 
comorbidades e idade superior a 65 anos. COVID-19

138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Procedimento 
Administrativo-

PA
138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e verificação os planos de contigência adotados nos hospitais psiquiátricos de Fortaleza para 
contenção da pandemia provocada pelo novo coronavirus. COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Procedimento 
Administrativo-

PA
138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e verificar a licitude, junto ao Estado do Ceará e ao Município de Fortaleza, dos contratos (ou 
outros meios jurídicos de vínculo) com hospitais privados para complementação da rede pública de atendimento, 
em Fortaleza, das demandas relacionadas à COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acmpanhar e fiscalizar os "contratos-satélites" cujo objeto seja o Acompanhar asaquisições de equipamentos, 
EPIS e insumos, destinados a prover o Hospital de Campanha do PV, no combate ao COVID-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA
138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Denúncia de eventual falta de eventual EPI´s
 nos Postos de Saúde de Fortaleza. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar o  atendimento ambulatorial inicial de pacientes com possíveis sintomas de COVID-19 fornecido 
pela rede de atenção primária à saúde do Município de Fortaleza.

Procedimento 
Administrativo-

PA
138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

ACOMPANHAR A  SITUAÇÃO DAS COMUNIDADES CIGANAS NO ESTADO DO CEARÁ DURANTE A 
PANDEMIA DO COVID 19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
138ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar Requerimento de adoção de providências para enfrentamento da pandemia de COVID-19 
(Coronavírus) entre pessoas em situação de rua, notadamente atuação de consultórios de Rua (Atenção Básica)



710 Notícia de Fato Fortaleza

711 Notícia de Fato Fortaleza Assunto: AULAS PRESENCIAIS

712 Fortaleza

713 Fortaleza

714 Notícia de Fato Fortaleza

715 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar a distribuição de VALE GÁS pela Prefeitura, e evitar aglomerações

716 Fortaleza

717 Fortaleza

718 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar as instituições escolares durante a pandemia.

719 Notícia de Fato Fortaleza

720 Notícia de Fato Fortaleza

721 Fortaleza Acompanhar as Instituições escolares durante a pandemia.

722 Fortaleza

723 Fortaleza Acompanhar e fiscalizar inspeção extraordinária em ILPI

724 Atendimento Fortaleza

13ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar as ações da Secretaria Estadual de Educação do Ceará referentes ao ensino público estadual, durante 
a pandemia do COVID19.

13ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Procedimento 
Administrativo-

PA
13ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
Acompanhar as ações da Secretaria Estadual de Educação do Ceará referentes ao ensino público estadual, durante 
a pandemia do COVID19.

Inquérito Civil - 
IC

143ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Apurar conduta da Autoridade Competente, após denúncias contra supostas irregularidades na aquisição de 
aparelhos respiradores.

143ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar Representação de que o Governo, ao conceder 64 mil vale-gás a milhares de 
beneficiários em 123 municípios do Ceará, haveria, possivelmente, discriminado os restantes 63 municípios.

143ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Procedimento 
Preparatório - 

PP
143ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar a informação de que  O Governo, ao conceder 64 mil vale-gás a milhares de 
beneficiários em 123 municípios do Ceará, eventualmente esqueceu os cearenses que moram no restante dos 61 
municípios restantes.

Procedimento 
Preparatório - 

PP
143ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Representação sobre possível contratação emergencial ilícita - Descrição: O Município de Fortaleza firmou 
contrato com a empresa Mobit Mobilidade Iluminação E Tecnologia Ltda pelo valor de 10.373.362,20 (dez 
milhões, trezentos e setenta e três e trezentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) para a prestação de serviços 
especializados de locação, instalação, manutenção e operação de equipamentos e sistemas para a gestão, controle 
e fiscalização de infrações de trânsito. Alegada falta de razoabilidade e de ligação fática com a situação 
emergencial, em razão da falta de urgência e necessidade no período de pandemia e considerando que a 
circulação não é tão intensa, diminuindo bastante o tráfego de carros.

14ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

14ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Requerer informações sobre o planejamento referente a entrega de merenda escolar no ambito estadual, diante da 
suspenção das aulas por conta da pandemia, COVID-19

14ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar Denúncia a respeito da metodologia pedagógica e mensalidade de Colégio durante o período da 
pandemia do Covid -19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
14ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza

Procedimento 
Administrativo-

PA
15ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de Fortaleza

Acompanhar, orientar e fiscalizar as medidas preventivas e de enfrentamento a Pandemia do Coronavírus 
(COVID-19) na Instituição de Longa Permanência para Idosos de Fortaleza (YY).

Procedimento 
Administrativo-

PA
15ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de Fortaleza
15ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
Acompanhar as medidas de prevenção e controle de infecções pelo novo Coronavírus (Covid-19) a serem 
adotadas nas IPLI´s.



725 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar as informação sobre possíveis casos confirmados e suspeitos de Covid-19 em ILPI´s em Fortaleza.

726 Notícia de Fato Fortaleza

727 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar fiscalização em ILPI para evitar o Covid-19.

728 Notícia de Fato Fortaleza

729 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar fiscalização das medidas de prevenção do COVID-19 na ILPI.

730 Notícia de Fato Fortaleza Procedimento relativo às normas de prevenção do Covid-19 em ILPIs.

731 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Inspeção em ILPI (normas de prevenção à Covid-19).

732 Notícia de Fato Fortaleza

733 Fortaleza

734 Fortaleza

735 Fortaleza Fiscalizar as medidas de prevenção do COVID-19 na ILPI.

736 Fortaleza Acompahar e fiscalizar às normas de prevenção do Covid-19 em ILPIs.

737 Fortaleza Acompanhar a inspeção à ILPI (normas de prevenção à Covid-19).

738 Fortaleza

739 Fortaleza

740 Fortaleza

15ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

15ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar minuta de Recomendação referente ao acompanhamento de idosos internados com suspeita de 
Covid-19.

15ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

15ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar  a  ILPI para evitar contaminações pelo Covid-19 (em prosseguimento, foi aberto 
Procedimento Administrativo).

15ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

15ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

15ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

15ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

INSPEÇÃO EM ILPI (REFERENTE ÀS MEDIDAS EFETIVADAS QUANTO ÀS NORMAS DE 
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DE COVID-19)

Procedimento 
Administrativo-

PA
15ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
Acompanhar as medidas de prevenção à Saúde dos idosos institucionalizados em virtude da Pandemia COVID-
19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
15ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
Acompanhar minuta de Recomendação referente ao acompanhamento de idosos internados com suspeita de 
Covid19

Procedimento 
Administrativo-

PA
15ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza

Procedimento 
Administrativo-

PA
15ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza

Procedimento 
Administrativo-

PA
15ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza

Procedimento 
Administrativo-

PA
15ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
INSPEÇÃO EM ILPI (REFERENTE ÀS MEDIDAS EFETIVADAS QUANTO ÀS NORMAS DE 
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DE COVID-19)

Procedimento 
Administrativo-

PA 
15ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza 
Acompanhar, orientar e fiscalizar as medidas preventivas e de enfrentamento a Pandemia do Coronavírus 
(COVID-19) na Instituição de Longa Permanência para Idosos de Fortaleza.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
15ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza 

Acompanhar, orientar e fiscalizar as medidas preventivas e de enfrentamento a Pandemia do Coronavírus 
(COVID-19) na Instituição de Longa Permanência para Idosos de Fortaleza Unidade de Abrigo Olavo Bilac, 
localizado na Avenida Olavo Bilac, nº 1280, São Gerardo, Fortaleza/CE.



741 Fortaleza Informações sobre a escala de retorno às atividades presenciais no período da Pandemia (Covid-19). 

742 Notícia de Fato Fortaleza Denúncia de supostas aglomerações na academia, que trazem risco de contaminação da COVID-19.

743 Notícia de Fato Fortaleza

744 Notícia de Fato Fortaleza

746 Fortaleza Acompanhar e fiscalizar eventuais contratações irregulares de Agentes Comunitários de Saúde- ACS.

747 Fortaleza

748 Fortaleza

749 Fortaleza

750 Notícia de Fato Fortaleza

751 Notícia de Fato Fortaleza Apurar Denuncia de que o  Hospital de campanha na Vila União que estava sendo desmontado.

752 Notícia de Fato Fortaleza

753 Notícia de Fato Fortaleza

754 Notícia de Fato Fortaleza

755 Notícia de Fato Fortaleza Apurar possível promoção pessoal na divulgação das ações realizadas em a fim de combater o COVID-19. 

756 Notícia de Fato Fortaleza

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa
164ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
177ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza
177ª Promotoria de 
Justiça de Fortaleza

Apurar suposta negligência no atendimento médico-hospitalar à idosa,
possivelmente acometida de Covid-19. 

18ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar RECOMENDAÇÃO expedida sobre os direitos das pessoas com deficiência e pacientes com 
Doenças Raras - COVID-19.

Inquérito Civil - 
IC

1ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Procedimento 
Preparatório - 

PP
1ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
Acompanhar Denúncia de irregularidade envolvendo possível improbidade por parte de servidora do Hospital 
Geral de Fortaleza-HGF.

Atividade Não 
Procedimental

20ª Procuradoria de 
Justiça

O Colégio de Procuradores reuniu-se para realização da primeira sessão extraordinária por meio de 
videoconferência. Esteve em pauta, o Projeto de Lei que trata das medidas de contingenciamento no âmbito do 
Ministério Público do Ceará devido à pandemia do Novo Coronavírus.

Atividade Não 
Procedimental

20ª Procuradoria de 
Justiça

Realização da primeira sessão extraordinária por meio de videoconferência. Esteve em pauta, o Projeto de Lei 
que trata das medidas de contingenciamento no âmbito do Ministério Público do Ceará devido à pandemia do

21ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Apurar possível promoção pessoal de autoridades no contexto de informações e atividades relativas à pandemia, 
em desreispeito ao art. 37, inciso XXII,  § 1º, da CF/88,  quanto à doação de de 250 mil botijões de gás de 
cozinha para a população mais carente, nas quais , possivelmente, constou nomes de parlamentares nas referidas 
publicações, caracterizando assim ato de promoção pessoal vedada pela Constituição Federal.

21ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

21ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Reclamação sobre estar o hospital de campanha Aurelio Câmara, na Vila União sendo desmontado sem sequer ter 
entrado em funcionamento.

21ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Apurar representação relativa à suposta contratação irregular efetuada pela Secretária Municipal de Educação 
para aquisição de insumos a serem usados no combate ao Coronavírus, no município (álcool gel).

21ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Apurar representação referente a possível nulidade em certame licitatório, realizado de forma presencial, para 
contratação de serviços que não estariam relacionados como essenciais, durante a crise provocada pela Covid-19 
e o lockdown em Fortaleza-CE

22ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

23ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Apurar possível sobrepreço, em relação as compras efetivadas pelo Ministério da Saúde, em relação a aquisição 
de respiradores pela Secretaria da Saúde. (Obs: esta é a Promotoria preventa para o objeto "respiradores 
adquiridos pelo Município de Fortaleza - recebe todos os procedimentos "repetidos")



757 Notícia de Fato Fortaleza

758 Notícia de Fato Fortaleza

759 Notícia de Fato Fortaleza

760 Notícia de Fato Fortaleza

761 Notícia de Fato Fortaleza Apurar Denùncia referente à Compra de Respiradores

762 Notícia de Fato Fortaleza

763 Notícia de Fato Fortaleza

764 Notícia de Fato Fortaleza

765 Notícia de Fato Fortaleza Investigar possíveis divergências de valores de aquisição de testes rápidos COVID-19.

766 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar e fiscalizar a aquisição de kits alimentares pela Prefeitura de Fortaleza, suposto preço superfaturado

767 Notícia de Fato Fortaleza

768 Fortaleza

769 Fortaleza

770 Notícia de Fato Fortaleza

771 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar e fiscalizar Denúncia de possível Desmanche do Hospital de Campanha

772 Notícia de Fato Fortaleza Possível Desmanche do Hospital de campanha

773 Notícia de Fato Fortaleza

774 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Representação em face à Vídeos divulgados contra medidas de isolamento social na Pandemia.

23ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Apurar representação, com vídeos, contendo reclamações sobre suposto superfaturamento em compras de 
aparelhos respiradores no Estado do Ceará. (obs: esta é a PJ preventa para o objeto "respiradores adquiridos pelo 
Estado do Ceará" e para a qual são direcionadas as representações "repetidas")

23ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar a investigação da aquisição de respiradores comprados pelo Município de Fortaleza com possível 
sobrepreço. (obs: esta é a PJ preventa para o objeto "respiradores adquiridos pelo Estado do Ceará" e para a qual 
são direcionadas as representações "repetidas").

23ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar Denúncia de compra de respiradores pela prefeiura de Fortaleza, por preços 
possivelmente superfaurados.

23ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Apurar conduta do Delegado de Polícia Civil, que apresentando-se como autoridade policial proferiu críticas fora 
do escopo de sua atuação profissional, por meio de vídeo em redes sociais, à prefeitura de Fortaleza quanto à 
compra de respiradores.

23ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

24ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Investigar representação pela apuração de possíveis irregularidades em contratos pertinentes aos editais de 
inexigibilidade de licitação para contratação de empresas de comunicação pela ALECE e pelo Estado (Pandemia 
COVID-19)

24ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Apurar representação pela apuração de possíveis irregularidades na aquisição de “cestas básicas” - Fortaleza, para 
o enfrentamento a Pandemia (COVID-19)

24ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Apurar possíveis irregularidades na compra de camas hospitalares por parte da Prefeitura Municipal de Fortaleza 
durante a Pandemia do novo Coronavírus.

24ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

24ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

24ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar e verificar supostas campanhas de desinformações e fakenews promovidas por deputados estaduais 
em relação ao tema do estado de emergência de saúde pública ocasionado pela pandemia.

Processo 
Judicial (1º 

grau)
24ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
Possíveis irregularidades em contratações diretas, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará em razão da Pandemia do Coronavírus.

Atividade Não 
Procedimental

26ª Procuradoria de 
Justiça

Webinário Saúde - A Política Pública de Saúde no cenário da pandemia. Evento promovido pelo MPPI e pela 
Comissão Permanente de Saúde do Grupo Nacional de Direitos Humanos. 

2ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar o cruzamentos de dados entre servidores estaduais e municipais beneficiários do auxílio 
emergencial.

3ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

3ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

4ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Apurar possíveis violações aos Decretos de isolamento, com possíveil incitação ao crime a partir de vídeo contra 
o isolamento no contexto da Pandemia - CAODPP

4ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza



775 Notícia de Fato Fortaleza

776 Fortaleza

777 Fortaleza REPRESENTAÇÃO apuração de vídeo contra isolamento pandemia; possível infração penal.

778 Fortaleza

779 Fortaleza

780 Fortaleza

781 Fortaleza Apurar reclamação sobre falta de pagamento do auxílio emergencial, no entanto o mesmo foi negado. 

782 Notícia de Fato Fortaleza

783 Notícia de Fato Fortaleza

784 Notícia de Fato Fortaleza

785 Fortaleza

786 Notícia de Fato Fortaleza

787 Notícia de Fato Fortaleza

788 Fortaleza

789 Fortaleza

790 Notícia de Fato Fortaleza Apurar se a guarda municipal de Fortaleza não fornece equipamentos de proteção individual

4ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar Reclamação de que devido a Pandemia muitas pessoas, possivelmente,  não poderam fazer o 
pagamento da taxa de inscrição do Concurso da Assembléia Legislativa-CE.

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
Concurso da Assembléia, reclamante informa que devido a pandemia muitas pessoas não poderam fazer o 
pagamento da taxa de inscrição.

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
Assunto: Assunto: Denuncia contra: Seleção para provimento dos empregos comissionados dos Consórcios 
Públicos de Saúde

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
Assunto: Assunto: Denuncia contra: Seleção para provimento dos empregos comissionados dos Consórcios 
Públicos de Saúde

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
Acompanhar e verificar a legalidade de política pública: cestas básicas para motoristas de aplicativos doadas pela 
Prefeitura Municipal

Atividade Não 
Procedimental

58ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

77ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Averiguar as providências tomadas pelas unidades de acolhimento institucional para proteção dos acolhidos, em 
decorrência do novo COVID-19.

77ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar a situação de funcionários, crianças e adolescentes acolhidos nas unidades de acolhimento 
institucional do município, durante o período de quarentena, para prevenção ao Coronavírus (COVID-19).

77ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Apurar denúncia relacionada a situação de vulnerabilidade de criança na saída de estacionamento, diante do atual 
cenário de pandemia pelo Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
77ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza

Orientar, acompanhar e fiscalizar  as medidas de proteção e demais providências tomadas no âmbito da 
assistência social do Estado e do município nas unidades de acolhimento institucional e outros equipamentos, em 
decorrência do novo COVID-19. 

78ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar e fiscalizar Denúncia de possíveis  irregularidades em centro sócioeducativo  no tocante a 
funcionários trabalhando com covid-19, com possível risco de proliferação da doença.

78ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanahar o Ofício Circular nº 11/2020/CIJ, proveniente da Comissão da Infância e Juventude do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CIJ/CNMP), o qual solicita a divulgação da Nota Técnica expedida pelo Fórum 
Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades Executivas...

Procedimento 
Administrativo-

PA
78ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza

Acompanhar e analisar a atuação da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo 
(SEAS) no trabalho de prevenção, contenção e tratamento da Covid-19 no âmbito dos centros socioeducativos de 
Fortaleza, em atendimento ao direito à saúde.

Procedimento 
Administrativo-

PA
78ª Promotoria de Justiça 

de Fortaleza
Acompanhar a atuação do Conselho Tutelar de Fortaleza, no contexto da pandemia do Covid-19, com vistas a 
viabilizar orientações e acompanhamento ministeriais acerca da prestação do relevante serviço social,.

7ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza



791 Notícia de Fato Fortaleza auxílio emergencial; possível recebimento irregular.

792 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Reclamação formuada pelo não recebimento de vale gás.

793 Notícia de Fato Fortaleza

794 Notícia de Fato Fortaleza Acompanhar Denúncia de possíveis irregularidades nvolvendo eventual Fake News sobre a COVID-19.

795 Notícia de Fato Fortaleza

796 Fortaleza

803 Atendimento Fortaleza

804 Atendimento Fortaleza

805 Atendimento Fortaleza Usuário informa possível aglomeração e descumprimento de medidas preventivas contra o COVID-19 .

806 Atendimento Fortaleza

807 Atendimento Fortaleza

808 Atendimento Fortaleza

7ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

7ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

95ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Acompanhar Requerimento em face à possíveis irregularidades cometidas por empresas responáveis pelo manejo 
de resíduos sólidos no contexto da pandemia.

95ª Promotoria de Justiça 
de Fortaleza

Assessoria do Procurador 
Geral de Justiça

Acompanhar e fiscalizar a ompra de respiradores realizadas pelo Goverdo do Estado do Ceará por meio do 
Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Nordeste

Procedimento 
Administrativo-

PA
Assessoria do Procurador 

Geral de Justiça
Disseminar boas práticas de destinação de sanções pecuniárias para ações voltadas ao combate da pandemia pelo 
Novo Coronavírus (Covid-19)

Centro de Apoio 
Operacional da 

Cidadania - 
CAOCIDADANIA

Usuário solicita intervenção contra o Decreto do Governador Camilo Santana, no que diz respeito aos 
estabelecimentos que irão ficar aberto durante essa pandemia. 

Centro de Apoio 
Operacional da 

Cidadania - 
CAOCIDADANIA

Usuáio Denuncia que alguns agentes da Guarda Municipal de Fortaleza, possivelmente, estariam 
desnecessariamente sendo colocados em meio a aglomerações - falta de repressão às aglomerações.

Centro de Apoio 
Operacional da 

Cidadania - 
CAOCIDADANIA

Centro de Apoio 
Operacional da 

Cidadania - 
CAOCIDADANIA

Usuário representa contra condomínio que estaria realizando obras não urgentes, no contexto da pandemia e 
infringindo a normatização.

Centro de Apoio 
Operacional da 

Cidadania - 
CAOCIDADANIA

Usuário representa contra Empresa que, possivelmente, não obedece às medidas de proteção contra a pandemia, 
inclusive já tendo no mesmo edifício funcionários com  COVID-19.

Centro de Apoio 
Operacional da 

Cidadania - 
CAOCIDADANIA

Usuário denucia que Empresa mantém salas lotadas de funcionários e que alguns, possivelmente,  já deram 
positivo para COVID-19.



809 Atendimento Fortaleza

810 Atendimento Fortaleza

811 Notícia de Fato Fortaleza

812 Fortaleza DECON – CE Considerando o disposto no Ato Normativo nº 093/2020 do Procurador-Geral de Justiça.

813 Atendimento Fortaleza

814 Atendimento Fortaleza Usuário informa que no Bairro onde mora não há água, em plena época de Pandemia

815 Atendimento Fortaleza

816 Atendimento Fortaleza Usuário informa eventual amotinamento de Internos , em plena época de pandemia da Covid-19. 

817 Atendimento Fortaleza

818 Atendimento Fortaleza

Centro de Apoio 
Operacional da Defesa 

do Patrimônio Público e 
da Moralidade 

Administrativa - 
CAODPP

Representação (Ato de Improbidade Administativa) investigação e tomada emergencial medidas atentado saúde 
pública - Referente a Vídeos organização "Soberanistas" contra medidas de isolamento social Pandemia.

Centro de Apoio 
Operacional da Defesa 

do Patrimônio Público e 
da Moralidade 

Administrativa - 
CAODPP

Usuário solicita o acompanhamento de gastos públicos no controle do COVID-19 e  dispensas de licitações que 
envolvem empresas ja com contratos em modalidade carona (Em andamento).

Centro de Apoio 
Operacional da Defesa 

do Patrimônio Público e 
da Moralidade 

Administrativa - 
CAODPP

Encaminhar apuração de possível recebimento indevido de auxílio emergencial por servidores públicos em 
Miraíma.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Usuário solicita informa que a Prefeitura de Massapê-Ce tem um concurso público homologado em janeiro de 
2020, com muitos profissionais da saúde que passaram, e no dia 18.03.2020 foi lançada uma nota falando da 
necessidade da contratação temporária de profissionais da saúde para combater pandemia do novo coronavírus e 
na sequência solicitou que fosse realizada uma investigação quanto a contratação de profissionais temporários 
fato que eventualmente poderia influenciar em votos a favor do atual prefeito em ano eleitoral. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Usuário informa que determinada ótica vem possivelmente mantendo seus funcionários trabalhando em" office" , 
eventualmente, burlando  o Decreto do governador. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Apurar representação sobre possível sobrepreço na aquisição de respiradores, em relação aos comprados pelo 
Ministério da Saúde. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Usuário informa possível sobrepreço em relação à compra de respiradores pela Secretaria de Saude em 
comparação aos comprados pelo Ministerio da Saúde em período semelhante, conforme contratos em anexo.



819 Atendimento Fortaleza

820 Atendimento Fortaleza Usuário informa possíveis irregularidades diante da vistoria do lockdown decretado pelo Governador.

821 Atendimento Fortaleza

822 Crítica Fortaleza

823 Crítica Fortaleza

824 Crítica Fortaleza

825 Crítica Fortaleza

826 Crítica Fortaleza

827 Crítica Fortaleza Assunto: CONCURSO PUBLICO IJF no contexto da pandemia

828 Crítica Fortaleza Assunto: CONCURSO PÚBLICO EM ÉPOCA DE PANDEMIA

829 Crítica Fortaleza Assunto: Concurso IJF (interessado pede providências para o adiamento)

830 Crítica Fortaleza Representação contra AGLOMERAÇÃO NA PANDEMIA

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Usuário informa que está gestante necessita de acompanhamento por médico especialista, ultrassons e exames 
laboratoriais, mas o atendimento foi cancelado pela Secretaria do Municipio sob alegativa da Covid-19.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Usuário informa que na data de hoje eventualmente algumas pessoas foram atendidas com suspeita de 
Coronavírus pela médica de plantão, a qual não solicitou a realização dos exames de confirmação e apenas 
aconselhou aos pacientes que retornassem às suas residências.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Usuário informa de que o Governo, ao conceder 64 mil vale-gás a milhares de beneficiários em 123 municípios 
do Ceará, haveria, possivelmente, discriminado os restantes 61 municípios.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Usuário demonstra insatisfação pelo fato do MPCE acolher a Denúncia popular acusando o prefeito de 
possivelmente promover sua imagem através dos feitos sobre o combate ao Coronavírus na cidade.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: CONCURSO IJF. Assunto: CONCURSO IJF - Descrição: Em fevereiro de 2020 abriu um edital para o 
IJF, na qual este foi adiado devido a pandemia instalada em nosso país. No dia 14/08/2020 houve a reabertura do 
edital com prova marcada para o dia 27/09/2020 levando em consideração as atuais condições do Estado e do 
país, onde as escolas ainda não retornaram para não gerar aglomerações não seria justo haver uma prova com 
uma data tão próxima, uma vez que, a mesma irá gerar aglomerações

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Realizacao de prova - Descrição: Venho informa a minha critica com relação ao concurso IJF, que se 
realizará no dia 27/09/2020, visto que, é um certame que irá aglomerar muitas pessoas, em virtude de ser muito 
esperando por muitos candidatos.. Endereço: R Júlio Braga 622. Pessoas: Realizaçao de certame em meio a 
pandemia de covid 19. Concurso IJF, banca IMPARH.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: prova de concurso - Descrição: venho expor minha crítica devido posicionamento da banca IMPARH , 
em marcar data da prova do concurso do IJF em fortaleza para dia 27/09/2020. Visto que a realização do certame 
irá aglomerar muitas pessoas, por ser muito esperado por muitos candidatos. Gostaria que houvesse providencia 
para possível adiamento na data da realização visando segurança de todos os envolvidos.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará



831 Crítica Fortaleza Assunto: Concurso Público IJF durante a pandemia.

832 Crítica Fortaleza Assunto: concurso do IJF - ADIAMENTO requer

833 Crítica Fortaleza Assunto: Concurso IJF durante a pandemia.

834 Crítica Fortaleza Assunto: critica a redação, considerada ambígua, da  Lei 17.261 (uso obrigatório de Máscara no Ceará)

835 Crítica Fortaleza Assunto: critica a redação, considerada ambígua, da  Lei 17.261 (uso obrigatório de Máscara no Ceará)

836 Fortaleza

837 Fortaleza Usuário questiona se servidores da saúde pertencentes ao grupo de risco (idoso, doença cronica) devem trabalhar regularmente ou deveriam ser afastados frente ao elevado risco de morte em decorrência da COVID-19.

838 Fortaleza

839 Fortaleza

840 Fortaleza

841 Fortaleza

842 Fortaleza

843 Fortaleza Usuário Solicitação a apuração casos confirmados de COVID-19 e despesas no município de Várzea Alegre .

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Usuário solicita informações quanto a possível transformação/utilização da estrutura do Centro de Eventos  em 
Hospital de Campanha.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Usuária gostaria de saber se servidores da saúde pertencentes ao grupo de risco (idoso, doenca cronica) devem 
trabalhar regularmente ou deveriam ser afastados frente ao elevado risco de morte, em razão da elevada taxa de 
mortalidade de idosos em decorrência da Pandemia.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Usuário gostaria de saber se há alguma legislação/ resolução ou respaldo legal para que o profissional de saúde 
com filhos pequenos seja afastado das atividades para ficar com as crianças, em razão da Pandemia, como ocorre 
em outras categorias.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Profissional da saúde informa que atua na linha de frente no enfrentamento ao Coronavírus, deslocou-se de um 
Município a outro, para a compra de determinado medicamento e foi impedido pela barreira sanitária.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Usuário solicita informações quanto ao funcionamento da SEUMA, considerando o estado de calamidade pública 
por conta do COVID-19, o DECRETO Nº 14.651, DE 19 DE ABRIL DE 2020 e o DECRETO Nº 14.652, DE 19 
DE ABRIL DE 2020.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Usuário gostaria de saber se poderia denunciar Iinstituições de ensino superior que estão desobedecendo as 
portarias do MEC e que eventualmente estariam inibindo a realização de estágios curriculares no período da 
pandemia.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará



844 Fortaleza

845 Fortaleza

846 Fortaleza Assunto: Aquisição de Insumos Hospitalares no contexto da legislação emergencial.

847 Fortaleza Assunto: Portal da transparência de Cascavel e publicidade em tempo de pandemia.

848 Fortaleza Assunto: Mensalidade escolar em época de Pandemia. 

849 Fortaleza

850 Fortaleza Reclamação pela Negativa de concessão do auxílio emergêncial que foi ao usuário.

851 Fortaleza

852 Fortaleza

853 Fortaleza

854 Fortaleza Assunto: Prolongamento de contrato de compra de produto devido à Pandemia.  COVID-19.

855 Fortaleza

856 Fortaleza Assunto: Solicita esclarecimento na estrutura hospitalar e vínculo de servidor no contexto da pandemia.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Usuário informa que a maior distribuidora de peças de motos do Ceará, possivelmente, tem hoje 23 funcionarios 
afastados por covid, sendo que o afastamento seguiu a ordem de 01 de cada vez, conforme a contaminação no 
local de trabalho, ou seja, apesar das medidas de isolamento decretadas pelo governo, a empresa possivelmente 
continua com suas atividades in loco.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Usuário informa que na Unidade básica em que trabalha faltam insumos básicos, EPI, medicações simples, 
protocolos e fluxos de atendimento definidos, treinamento,  enfim,  Somado a isso, a técnica de enfermagem da 
equipe, bem como a Aux. de serviços gerais, trabalham pra prefeitura, contudo, não são vinculadas a mesma.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Acompanhar e fiscalizar  recursos públicos repassados em época de Pandemia para pagamento de transportes 
públicos.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Reclamação pela negativa do auxílio emergêncial que foi negado ao usuário por eventualmente possuir   
benefício previdenciário/assistencial.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Solicitação de informação do usuário referente sobre quais as obrigações que o  gestor do município deveria ter 
com o dinheiro recebido para ajudar no combate ao covid-19.  

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Usuário informa que a Prefeitura, eventualmente, estaria  jogando lixo hospitalar de pacientes com coronavírus 
no aterro de Horizonte.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Informa que os jovens aprendizes de marinheiro de Fortaleza, estão confinados desde o início da quarentena, em 
aparente situação de risco.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará



857 Fortaleza

858 Fortaleza Reclamação: CONCURSO IJF

859 Reclamação Fortaleza Usuário informa possível fraude em licitação na modalidade pregão destinada à aquisição de merenda escolar. 

860 Reclamação Fortaleza Usuário informa possível fraude em licitação destinada à aquisição de merenda escolar. no município de Fortim

861 Reclamação Fortaleza Usuário informa possível fraude em licitação destinada à aquisição de merenda escolar. no município de Baturité

862 Reclamação Fortaleza

863 Reclamação Fortaleza

864 Reclamação Fortaleza

865 Reclamação Fortaleza

866 Reclamação Fortaleza

867 Reclamação Fortaleza

868 Reclamação Fortaleza Denuncia a realização de festa no período proibido em época de Pandemia.

869 Reclamação Fortaleza Reclamação por alta de água em plena Pandemia.

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Testes de COVID-19. Resumo da solicitação: NÚMERO DE TESTES DE COVID-19 
DETALHAMENTO DA SOLICITAÇÃO GOSTARIA DE SABER QUANTOS TESTES PARA COVID-19 
FORAM REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020 NO MUNICÍPIO DE 
PEDRA BRANCA-CE

Pedido de 
informação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Usuário solicita o cancelamento das aulas da UNIFOR, por apresentarem eventuais riscos à saúde dos alunos e 
professores, informa o declarante sobre possível confirmação de caso de corona vírus em alunos da Instituição 
ora Reclamada.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Diante da confirmação de COVID-19 no Brasil com seus mais de 200 casos e com estados com menos 
de 10 confirmados anunciando suspensão de aulas e demais atividades.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: REQUER PROVIDÊNCIAS PARA A SUSPENSAO AULAS, mesmo que por um curto período, 
devido ao risco de contágio.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Reclamação por Possível preço abusivo de máscaras N95 e outras, as quais passaram de valores em torno de 5 
reais para 45 reais e 75 reais. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação pela criação de risco de contaminação - Descrição: A Prefeitura está comunicando a todos os 
gestores escolares e coordenadores que os mesmos devem permanecer nas escolas e realizar entrega de kits de 
alimentação aos pais e toda a sociedade envolvida com seus respectivos filhos na escola.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Representação contra empresa que não estaria cumprindo as norma de segurança contra o coronavirus, inclusive 
com o ar-condicionado e a umidade aumentando o risco de contaminação.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará



870 Reclamação Fortaleza

871 Reclamação Fortaleza

872 Reclamação Fortaleza

873 Reclamação Fortaleza

874 Reclamação Fortaleza

875 Reclamação Fortaleza

876 Reclamação Fortaleza Reclamação pela mudança no sistema de aulas da Unifor de presencial para EAD . 

877 Reclamação Fortaleza

878 Reclamação Fortaleza Reclamação contra posto de gasolina que expõe os empregados a risco. Trabalho sem proteção alguma.

879 Reclamação Fortaleza

880 Reclamação Fortaleza Assunto: Coronavírus - Anestesista esria indo trabalhar com Covid-19

881 Reclamação Fortaleza

882 Reclamação Fortaleza

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação contra estabelecimento comercial. Preços abusivos. Preço 5 vezes maior que o preço normal  - 
Descrição: No dia de hoje 18 de março de 2020 as 15:44, devido a grande procura por mascara e alcool gel, os 
responsaveis pelo estabelecimento estão cobrando preços exorbitantes nos produtos. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação contra empresa que não forneceria sabão, toalhas de papel e higienização dos banheiros, tão pouco 
forneceria álcool 70GL para higienização das bancadas de trabalho (mouse, teclado, monitores e mesas) e para 
limpeza de fones e microfones, que são compartilhados.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Representação relativa a trabalho irregular, além da carga horária e em deserespeito às medidas sanitárias por 
parte de profissionais na área de transito, no setor privado (autoescolas capital e interior).

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Reclamação contra Preço abusivo do produto  - Descrição: Aproveitando-se do surto do Corona vírus na cidade, 
estão comercializando máscaras de baixa qualidade e no valor de 100 reais ( 100 unidades). 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Concurso prefeitura massapê ce  - Descrição: O município de Massapê no estado do CE, teria um 
concurso público homologado em janeiro de 2020, com muitos profissionais da saúde que passaram, no dia 
18.03.2020 eles lançaram uma nota falando da necessidade da contratação temporária de profissionais da saude 
para combater pandemia do novo corona vírus, ao invés de convocarem os aprovados.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação sobre indeferimento do pagamento de adicional de insalubridade para os servidores lotados na 
secretaria municipal de russas, mais precisamente os atendentes de medico trabalhando em meio à pandemia; 
requerimento feito em abril de 2018.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação: Seleção publica Nº. 27/2019 da ESP/CE  - Descrição: A escola de saúde publica do estado do Ceará 
marcou a segunda fase da seleção de nº 27/2019 para as datas de 2, 3, 6, 7 e 8 de abril do corrente ano. DE 
FORMA UNICAMENTE PRESENCIAL em plena pandemia.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Trabalho em Ótica após o Decreto do Governdor-Ce a empresa tem mantido três servidoras trabalhando 
internamente com portas fechadas.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Reclamação sobre possível continuidade indevida de concurso público; 3º ADITIVO EDITAL 27/2019  - 
Descrição: Etapa presencial de seleção pública em plena Pandemia.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Representação pela apuração de possível  Infração de medida sanitária preventiva  - Descrição: Postagem em 
rede social tripudiando da pandemia de covid-19 e fazendo ameaças a servidores públicos.



883 Reclamação Fortaleza Reclamação: Servidor público encontrar-se-ia acometido do COVID-19 e ainda trabalhando.

884 Reclamação Fortaleza Assunto: Trabalho em ótica  - Descrição: Empresa continua trabalhando em plena Pandemia.

885 Reclamação Fortaleza

886 Reclamação Fortaleza Assunto: COVID-19 com Aglomeração de pessoas em local fechado.

887 Reclamação Fortaleza Assunto: COVID-19, aglomeração de pessoas em local fechado.  

888 Reclamação Fortaleza

889 Reclamação Fortaleza

890 Reclamação Fortaleza

891 Reclamação Fortaleza

892 Reclamação Fortaleza

893 Reclamação Fortaleza Assunto: Aglomeração de pessoas em clinicas odontologicas 

894 Reclamação Fortaleza

895 Reclamação Fortaleza

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação: falta de condições financeiras para pagar inscrição em concurso público no Eusébio, estando o 
reclamante sem trabalhar devido ao Decreto Estadula de isolamento. Solicita que o estado pague ou que haja a 
prorrogação do prazo de inscrição.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: COVID-19  - Descrição: manejo inadequado de corpos, possivelmente com Covid-19, com risco de 
contaminação.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação: AS UNIDADES DE SAÚDE ESTÃO POSSIVELMENTE ENVIANDO OS COPOS COM 
SUSPEITA/CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 SEM OS DEVIDOS CUIDADOS SANITÁRIOS DE 
MANUSEIO DOS CORPOS, COLOCANCO EM RISCO TOOS OS FUNCIONÁRIOS E PESSOAS QUE 
POSSAM TER CONTATO COM OS CORPOS. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Reclamação por possível superfaturamento do hospital de campanha no Ginásio Paulo Sarasati pelo Município 
de Fortaleza.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Aglomeração e Descumprimento de medidas preventivas contra o COVID-19  - Descrição: A capitania 
dos portos do Ceará, ministrará curso presencial com instrutores oriundos de outras localidades, para 19 
militares, com aulas práticas e teóricas.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação e pedido de fiscalização das condições de tratamento e internação no Hospital Batista de pessoa 
(prima do reclamante) que estaria com covid-19 e foi hospitalizado no hospital São José,  hoje de madrugada ele 
foi  transferido para o Hospital Batista.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Reclamação pela ausência de informação sobre paciente internada (idosa A. M. de J. O. , 79 anos), desde o dia 24 
de abril, no Hospital PV.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) A 
SEREM ADOTADAS NAS ILPIS  - Descrição: ADOTAR PROVIDENCIAS NO SENTIDO DE 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA NA 
POPULAÇÃO IDOSA.



896 Reclamação Fortaleza

897 Reclamação Fortaleza

898 Reclamação Fortaleza

899 Reclamação Fortaleza

900 Reclamação Fortaleza

901 Reclamação Fortaleza

902 Reclamação Fortaleza

903 Reclamação Fortaleza

904 Reclamação Fortaleza

905 Reclamação Fortaleza

906 Reclamação Fortaleza

907 Reclamação Fortaleza

908 Reclamação Fortaleza Assunto: Auxílio emergêncial   - Descrição: Dia 29/04/2020 fui reprovado no auxilio emergencial.

909 Reclamação Fortaleza

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Auxílio emergencial   - Descrição: Tive o auxílio negado 2 vezes, na primeira vez tinha só que tinha 
sido negado, então recorri.  Nessa segunda vez apareceu que eu não tenho direito pois estou recebendo seguro 
desemprego, só que não estou.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Atendimento a gestante  - Descrição: Estou gestante,hipertensa,meu bebê está com uma malformação 
no pulmão,fui encaminhada várias vezes pro Pre natal de alto risco ,necessito de acompanhamento por médico 
especialista.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: recusa da tarifa social ENEL  - Descrição: Desde do dia em que atualizei os dados junto ao CRAS dia 
21/01/20 em relação ao Cadastro unico que venho tentando dar entrada na minha tarifa social junto a empresa 
ENEL, a qual eu tenho direito assegurado devido a pandemia.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Auxilio Emergencial  - Descrição:Eestou desempregada desde 2019 fiz meu cadastro para o auxílio 
emergencial no dia 07/04 e no dia 30/04 recebi a informação via App que meu Auxílio foi negado.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: COVID-19  - Descrição: A agência do Banco do Brasil, possui 2 casos de COVID-19 confirmados, e no 
entanto nenhuma medida de prevenção foi adotada até o momento. Dessa forma está colocando em risco a saúde 
dos funcionários.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: PROCESSOS LICITATORIOS PRESENCIAIS  - Descrição: Gostaria de fazer uma 
denúncia/reclamação: a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Branca está realizando 
constantemente licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: AÇÕES COVID  - Descrição: FALTA DE AÇÕES AO VIRUS.POPULACAO EM PERIGO. FALTA 
DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: MUNICÍPIO DE ICÓ - DECRETO 016/2020  - Descrição: O Município de Icó estabeleceu no dia 20 
de abril de 2020 o decreto municipal de número 016/2020 regulamentando o funcionamento do serviço público 
do município. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Conta de água e esgoto Cagece  - Descrição: Segundo decreto do governador, todas as pessoas com 
consumo mensalimensal ou igual a 10 metros cúbicos na conta de água e esgoto da Cagece teria esta zerada 
durante o período da pandemia 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Aumento abusivo da cesta básica em Fortaleza  - Descrição: Minha reclamação é em relação a cesta 
básica em Fortaleza que está aumentando de forma abusiva nesse período da pandemia.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Preços abusivos  - Descrição:Venho por meio deste, relatar que na cidade onde moro que é Pacoti, no 
maciço de Baturité.  Os supermercados estão possivelmente  praticando preços abusivos de mercadorias na 
prateleira , devido a pandemia.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: sobre a lista dos beneficiários do vale gás  - Descrição: Olá.  Venho aqui fazer uma denúncia, sobre a 
lista que saiu doa beneficiários do vale gás da cidade de Tamboril no Ceará.  

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Afastamento de dentistas na pandemia   - Descrição: No  inicio da pandemia os dentistas foram 
afastados por 15 dias de suas atividades. passados os 15 dias, foi decretado mais 15 dias de afastamento.



910 Reclamação Fortaleza

911 Reclamação Fortaleza

912 Reclamação Fortaleza

913 Reclamação Fortaleza

914 Reclamação Fortaleza

915 Reclamação Fortaleza Assunto: Auxílio emergencial do governo federal  

916 Reclamação Fortaleza Assunto: Médico usa atestado falso pra faltar aos atendimentos.  

917 Reclamação Fortaleza

918 Reclamação Fortaleza

919 Reclamação Fortaleza Assunto: CANCELAMENTO CONTRATO .

920 Reclamação Fortaleza

921 Reclamação Fortaleza

922 Reclamação Fortaleza

923 Reclamação Fortaleza

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: auxilio emergencial  - Descrição: Assunto: Auxilio Emergencial Descrição: Dia 29/04 fui reprovado no 
auxilio  emergencial, por motivo cidadão ou membro da familia já recebeu.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Auxílio Emergencial  - Descrição: Estou aqui solicitando no dia 12/05/2020 o auxílio emergencial, pois 
fiz a 2° solicitação no dia 23/04/2020 e ainda está em processamento, sendo que possuo todos os requisitos para 
receber o mesmo sendo MEI. Gost

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: SAÚDE E MEIO AMBIENTE  - Descrição: A Autora está sentindo-se prejudicada com relação aos 
esgotos residencias vizinhas que se acumulam em frente a sua residencia, principalmente em época de pandemia 
do Corona Vírus, surto Dengue e Zica, no município.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: saude e meio ambiente  - Descrição: A Autora está sentindo-se prejudicada com relação aos esgotos 
oriundos das residencias vizinhas que se acumulam em frente ao seu imóvel causando-lhe transtorno.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: saúde e meio ambiente  - Descrição: A Autora está sentindo-se prejudicada com relação aos esgotos 
oriundos das residencias vizinhas que se acumulam em frente ao seu imóvel causando-lhe  transtorno com: o 
odor , doenças, insetos principalmente.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: saude e aglomeração  - Descrição: Bom dia, Venho por meio desta, informar que na empresa 
(Telemarketing Cobrança) não está tendo o mínimo de cuidado e respeito com a saúde do próximo. Risco de 
aglomeração.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: aglomeração  - Descrição: A empresa  não está tendo respeito com a saúde do próximo, salas lotadas, no 
edifício ja teve funcionários que deram positivo com  COVID-19.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Venho através deste informa que está sendo feito construção  indevidas e desnecessária como pintura de 
parede e utilização da área comum do condomínio para encontros e festa com a autorização. Risco de 
aglomeração.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: DECRETO MUNICIPAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA  - Descrição: DIANTE DO DECRETO 
MUNICIPAL QUE PROÍBE A ENTRADA DE PESSOAS DE OUTRAS CIDADES, FUI IMPEDIDA DE 
FAZER O USO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Dinheiro enviado do governo federal  - Descrição: Olá, venho através dessa mensagem pedir um 
SOCORRO para nossa cidade, que está abandonada pelos seu governantes, em meio a essa pandemia está cada 
vez mais abandonada! 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: DESCASO  - Descrição: Quero criticar o possível corpo mole feito diante da vistoria do lockdown 
decretado pelo Governador e não totalmente cumprido.



924 Reclamação Fortaleza

925 Reclamação Fortaleza

926 Reclamação Fortaleza

927 Reclamação Fortaleza

928 Reclamação Fortaleza

929 Reclamação Fortaleza

930 Reclamação Fortaleza

931 Reclamação Fortaleza

932 Reclamação Fortaleza

933 Reclamação Fortaleza

934 Reclamação Fortaleza

935 Reclamação Fortaleza

936 Reclamação Fortaleza

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: AUXILIO EMERGENCIAL CAIXA  - Descrição: O aplicativo da caixa vem negando o meu pedido ao 
auxilio emergencial, informando que eu e meu esposo já recebemos tal auxílio.  I

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: AUXILIO EMERGENCIAL CAIXA  - Descrição: O aplicativo da caixa vem negando o meu pedido e 
ao do meu esposo ao auxilio emergencial dizendo que já recebemos o auxílio, e que de fat não aconteceu. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Ação da Prefeitura de Trairi-Ceará  - Descrição: Olá, Minha sogra foi beneficiada com vale-gás no 
Trairi-CE só que a prefeitura que quer as pessoas pegue o gás no lugar indicado por ela, mas não deveria haver 
acumulo de pessoas devido o covid-19.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Auxílio emergêncial  - Descrição: Estou no programa Bolsa Família, juntamente com minha mãe. 
Porém, não fui beneficiado pelo auxílio emergencial, mesmo sendo vulnerável. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Falta de EPI's para execução de atendimento possíveis casos de covid-19.  - Descrição: Falta de EPI's 
básicos para atendimento de pacientes com possíveis casos de covid-19, onde fico exposta para realizar o 
atendimento.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: O corte de fornecimento de água para a população  - Descrição: Olá, venho por meio deste expressar 
minha indignação enquanto cidadã do Município de Barroquinha/CE e expor meu desagrado com o serviço 
oferecido pela a empresa. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Covid  - Descrição: Venho aqui deixar minha indignação com o municipio em relação ao combate ao 
COVID-19. Em uma live o prefeito falou que todos os profissionais da saúde já teriam sido testado, quando na 
realidade nenhum foi testado ainda.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Falta de assistência médica no Cariri  - Descrição: Há muitos anos a UPA, próximo à faculdade de 
medicina (UFCA), na cidade de Barbalha na região do Cariri iniciou sua construção, foi um investimento 
superior a R$ 1.390.067, 28 .

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Falta de assistência de saúde em Juazeiro do Norte  - Descrição: A UPA da lagoa seca já está construída 
há mais de 6 anos e nunca foi entregue para a população. No ano de 2020, com a pandemia do covid-19, o 
prefeito disse que iria entregar.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: abertura do mercado walter peixoto  - Descrição: Bom dia prezado , venho por meio deste informar a 
interrupção do funcionamento do mercado por conta da pandemia ,sendo que o local vende itens essenciais que 
sao ALIMENTOS .

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: LOTAÇÃO EM LINHA DE ÔNIBUS EM FORTALEZA  - Descrição: Olá! Boa tarde!  Venho através 
deste e-mail, exercendo o meu papel de cidadão, fazer algumas reclamações e sugestões.  Desde o início oficial 
do isolamento social coletivo na cidade de Fortaleza.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Campanha de vacinação contra gripe  - Descrição: O município não está cumprindo o prazo 
estabelecido pelo Ministério da Saúde para aplicar a vacina contra a influenzae nos grupos indicados. Alegando 
que devido ao aumento nós casos de covid-19.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: vale gas - Descrição: Eu tenho direito a receber o vale gás do governo por causa do valor do meu bolsa 
família de 89,00, mais na ouvidoria da SDS disse que eu não tenho direito por causa do critérios que me falaram 
que eu não tinha direito a receber porque minha renda per capita do mês de abril foi de mais de 89,00 .



937 Reclamação Fortaleza

938 Reclamação Fortaleza

939 Reclamação Fortaleza

940 Reclamação Fortaleza

941 Reclamação Fortaleza

942 Reclamação Fortaleza

943 Reclamação Fortaleza

944 Reclamação Fortaleza

945 Reclamação Fortaleza

946 Reclamação Fortaleza

947 Reclamação Fortaleza

948 Reclamação Fortaleza

949 Reclamação Fortaleza Assunto: Descumprimento plano de retomada das atividades Covid-19 Prefeitura de Maranguape  

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: ATENDIMENTO MEDICO - Descrição:  meu pai,  foi levado a UPA do Vila Velha, em Fortaleza, 
porque tinha passado mal em casa, chegando a desmaiar. Foi levado já desacordado, mas foi atendido 
imediatamente e em poucos minutos, foi declarado seu óbito. A declaração foi assinada pela médica Vanessa 
Alencar Neves e foram informados como motivos da morte: hipertensão arterial e síndrome respiratória aguda 
com suspeita de COVID-19. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Falta de Agua  - Descrição: O município nos últimos anos vem sofrendo com o crescente descaso de 
falta de água, onde a agencia local (município de Ibicuitinga) nem se quer da satisfações a respeito, tratam a 
população com desdem.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Aglomeração de funcionários,desvio de função e perseguição politica.   - Descrição: Venho através 
desse meio denunciar ao Ministério Público irregularidades da secretária de assistencia e desenvolvimento social 
do municipio de Baturité (CE).

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Aglomeração de funcionários,desvio de função e perseguição politica a funcionários publicos  - 
Descrição: Venho através desse meio ,denunciar ao ministério público irregularidades da secretária de assistencia 
e desenvolvimento social do municipio.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Cobrança Indevida de taxa - Descrição: Estão se aproveitando da pandemia para cobrarem taxas de 
entrega, creio que todos os mercadinhos de médio porte estejam cobrando. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Casos do corona vírus - Descrição: Por favor investiguem possível fraude de testes do COVID-19. Me 
causou muita estranheza de 253 casos, não haver nem uma se quer pessoa internada no hospital. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Aglomeração de funcionários e  condições sem condições precárias  - Descrição:  Venho por meio deste 
solicitar uma intervenção do ministério público a cerca do que a secretaria do trabalho e desenvolvimento social 
está fazendo com funcionários públicos.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Apurar representação sobre possíveis erros de informações nas publicações  do Portal da transparência. O 
município não estaria informando de forma clara e coesa os dados dos gastos com o COVID-19. Possível 
descumprimento da legislação sobre transparência.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Propaganda política com entrega de kits alimentação   - Descrição: Ocorre uma propaganda eleitoral e 
uma falta de respeito com as pessoas mais carente, pois além de receber o kit e registrado por foto e publicado 
nas mídia locais e site oficial.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Saúde  - Descrição: HOJE ALGUMAS PESSOAS FORA ATENDIDAS COM SUSPEITA DE 
CORONAVÍRUS, A MEDICA DE PLANTÃO MANDOU IR PARA CASA SEM FAZER O EXAMES,TENDO 
OS TESTE PARA COVID-19 NO HOSPITAL.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: aglomeração e  descumprimento do decreto  - Descrição: possivel  a perturbação sossego(sonora) 
durante o dia e também a noite fora de hora. Em plena Pandemia

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Salário dos contratados na prefeitura municipal de Russas  - Descrição: Minha indignação é a seguinte, 
todos sabem o momento de dificuldade que estamos passando, a crise e tudo mais, e todo o governo federal 
dando recursos para aos que foram afetados.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará



950 Reclamação Fortaleza

951 Reclamação Fortaleza

952 Reclamação Fortaleza

953 Reclamação Fortaleza

954 Reclamação Fortaleza

955 Reclamação Fortaleza

956 Reclamação Fortaleza

957 Reclamação Fortaleza

958 Reclamação Fortaleza

959 Reclamação Fortaleza Assunto: auxílio emergencial  - Descrição: endereço preenchido errado no cadastro do auxílio emergencial.

960 Reclamação Fortaleza

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA   - Descrição: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO 
DE CAMOCIM ESTÁ DESATUALIZADO NA ABA DO COVID-19.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: cobrança abusiva  - Descrição:  Venho, por meio deste, relatar um abuso da empresa Enel-Ceará, 
referente à minha última fatura de energia elétrica. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Exame de COVID-19 - teste rápido sem informações correta.  - Descrição: Fui diagnosticada com 
COVID19 ISSO É (CORONA VIRUS) exame esse, feito pela secretaria municipal de  saúde.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: denuncia  - Descrição: sentimos prejudicado pois estamos em casa e as outras pessoas colocando risco 
na vida população dia 16 de junho de 2020 . Risco de aglomeração

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação do usuário de que alguns patrões estariam se beneficiando com a pandemia e o decreto da redução 
da carga horária, no intuito de explorar a minoria dos funcionários a virem a produzir como se o quadro dos 
funcionários estivessem completos, sobrecarregando de serviços sem folga e sem nenhum benefícios amparados 
por LEI para o trabalhador. Em determinado Cartório de 1º ofício os funcionários seriam, possivelmente,  
gritados e explorados com  exacerbado quantidade de trabalho; houve a negociação e a carga horária reduzida, 
conforme acordo ficou determinado uma escala de trabalho de 8 às 12hs, mas na prática os funcionários ficam 
trabalhando de 8:00hs às 15:00hs ou mais.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Relamação do usuário relativa à possível Burla à Fila do SNA, sinalizada em live com o tema “Adoção em 
tempos da pandemia”.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: POSSÍVEL ROUBO DE DADOS NO APLICATIVO DA CAIXA TEM  - Descrição:  A primeira 
parcela do auxílio emergencial recebi em uma conta poupança criada virtualmente no Banco do Brasil. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Cagece  - Descrição: Estabelecimento fechado desde 17/03/2020 por causa da COVID-19 as aulas 
foram suspensas e a água está vindo muito alta solicitei um representante para verificar o hidrometro fizeram 
pouco caso de mim. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação do usuário decorrente da necessidades do acesso à saúde e impulsionado pelo cenário de pandemia. 
Segundo o demandante o povo Karão Jaguaribaras vem lutando para sobreviver a mais uma catástrofe que 
assolam sua existência. Com isso, a organização enviou a Fundação Nacional do Índio Regional NE II em abril 
desse ano o pedido de acesso a saúde,em resposta a FUNAI notificou a demanda para o DSEI Ceará, mesmo a 
FUNAI notificando os anseios daquela comunidade durante esta fase tão difícil até o presente momento não teria 
sido tomado nenhum providencia por parte do Distrito Sanitário Especial Indígena.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação enviada por usuário relativa ao material Hospitalar, possivelmente, depositado no lixão de Trairi. 
Segundo o usuário, após receber um vídeo de populares, constatou-se que haviam descartado material hospitalar 
no lixão da Muribeca. Na ocasião foram encontrados, seringas, agulhas, medicamentos, entre outros.



961 Reclamação Fortaleza

962 Reclamação Fortaleza

963 Reclamação Fortaleza

964 Reclamação Fortaleza

965 Reclamação Fortaleza

966 Reclamação Fortaleza Assunto: auxílio emergencial   - Descrição: estou desde abril tentando o auxílio emergencial.

967 Reclamação Fortaleza

968 Reclamação Fortaleza

969 Reclamação Fortaleza

970 Reclamação Fortaleza

971 Reclamação Fortaleza

972 Reclamação Fortaleza

973 Reclamação Fortaleza

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação enviada por usuário, relacionada às informações veiculadas no Imstagram de que a Prefeitura de 
Fortaleza estaria preparando a aplicação das provas do concurso do IJF (Edital n. 23/2020) para serem aplicadas 
no mês de outubro 2020. Tendo em vista o atual quadro de pandemia em que nos encontramos, segundo a 
usuária, não seria prudente a realização das provas do referido concurso nesse momento. Uma vez que o que se 
pretende agora é preservar o achatamento da curva de transmissão do covid-19. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação enviada por usuário referente a Fumaça do lixão de Caririaçu, segundo informações a fumaça do 
lixão da cidade, possivelmente, vem causando muitos males a saúde a população, desde muitos anos e 
principalmente agora em crise com a pandemia Covid-19.   

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Concurso público  - Descrição: Através deste importante órgão no estado do Ceará venho através deste 
meio de comunicação trazer a conhecimento da V. Ex. a folha de pagamentos dos servidores por meio de 
contratos temporários.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Lixo e esgoto a céu aberto  - Descrição: Há muitos anos, o terreno no endereço acima citado vem sendo 
usado para despacho de lixo, além de conter esgoto a Ceu aberto, é uma situação terrível, pois afeta toda a 
vizinhança.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Aulas online para o ensino inicial até o 9 ano  - Descrição: Dia 14/07/2020 manifesto a reclamação 
como mãe de aluno do ensino fundamental da escola na sede do município. V

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: salario de servidor publico  - Descrição: prefeitura de Ibaretama paga salario de 550,00 rais para 
servidor publico técnico de enfermagem em plena pandemia tivemos salários reduzidos sem nem uma 
explicação. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: possível Irregularidades na Unimed  - Descrição: Em junho de 2020, recebi uma cobrança abusiva do 
plano de saúde UNIMED. Eu tive suspeita da covid-19, fui até a emergência do hospital São Carlos, onde apenas 
tomei um dipirona" fiz raio-x do pulmão.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: 4 Aditivo da Seleção Publica Nº. 29/2019  - Descrição: A escola de saúde publica do estado do Ceará 
marcou a segunda fase da seleção de nº 29/2019 para as datas de 3 a 07 de agosto do corrente ano. DE FORMA 
EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL . 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: 4o. Aditivo ao Edital Nº. 27/2019  - Descrição: A escola de saúde publica do estado do Ceará marcou a 
segunda fase da seleção de nº 27/2019 para as datas de 03 a 07 de agosto do corrente ano. DE FORMA 
EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL .

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Seleção Pública 27/2019- Escola de Saúde Pública  - Descrição:  No início do ano estava sendo 
realizada seleção pública para o preenchimento de empregos públicos nos consórcios públicos de saúde do Ceará, 
porém, suspenso pela pandemia. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: SELEÇÃO PÚBLICA PARA OS CARGOS DE DIREÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS COM 
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO PRESENCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA EM PERIODO 
DE PANDEMIA  

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: 4o. aditivo ao Edital No. 27/2019  - Descrição: Trata-se de seleção PARA PROVIMENTO DE 
EMPREGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO, DIRETOR ADMINISTRATIVO 
FINANCEIRO,  DIRETOR GERAL DE POLICLÍNICA E DIRETOR GERAL DOS CEO DOS CONSÓRCIOS 
PÚBLICOS .



974 Reclamação Fortaleza Assunto: Problemas para receber Auxílio emergencial  

975 Reclamação Fortaleza Assunto: Assunto: Problemas para receber Auxílio emergencial 

976 Reclamação Fortaleza Assunto: Assunto: Assunto: Problemas para receber Auxílio emergencial.

977 Reclamação Fortaleza

978 Reclamação Fortaleza

979 Reclamação Fortaleza

980 Reclamação Fortaleza

981 Reclamação Fortaleza

982 Reclamação Fortaleza

983 Reclamação Fortaleza Assunto: Lotação nos ônibus

984 Reclamação Fortaleza Assunto: AULAS PRESENCIAIS

985 Reclamação Fortaleza

986 Reclamação Fortaleza Assunto: CONDUTA VEDADA ABUSO DE PODER POLITICO

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Testes para Covid-19  - Descrição: A prefeitura de Quixeramobim anunciou em rádio e redes sociais 
que havia comprado 5.000 testes para aumentar a capacidade de testagem do município, porém isso não está 
acontecendo. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Bar aberto publicamente com aglomerações absurdas  - Descrição: Bar publicamente aberto, com 
aglomerações de pessoas, fins de semana com mais de 200 pessoas durante a madrugadas, polícia militar com 
várias denuncias, porem nunca fecharam.  

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: SmartFit Cancelamento - Negativa  - Descrição: Prezados(as),  Solicito as orientações devidas para que 
eu venha a cancelar a smartfit...sem que eu tenha que comparecer presencialmente nesta unidade.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Aglomeração em bar.   - Descrição: Aqui em Guaiúba tem um estabelecimento , o mesmo está 
desacatando as ordens do governador. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DESNECESSÁRIA  - Descrição: DESDE MAIO DO CORRENTE 
ANO QUE OS PROFESSORES CONCURSADO DO MUNICÍPIO ASSUMIRAM AS TURMAS EM QUE 
ANTES OS TITULARES ERAM PROFESSORES CONTRATADOS (NO MEU CASO, HAVIA DUAS 
TURMAS PRESENCIAIS).

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Erro da previdência   - Descrição: Solicitei o auxílio emergencial dia 02/04/2020 no qual foi aprovado 
somente em Junho e não recebi o dinheiro por estar vinculado com o da minha mãe.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Aglomerações motivadas pelos pré-candidatos aos cargos do executivo e legislativo e seus apoioadores, 
no município de Forquilha, durante a pandemia de Covid-19

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará



987 Reclamação Fortaleza Assunto: Convocação do concurso publico da prefeitura municipal de Itaitinga edital 001/2015

988 Reclamação Fortaleza Assunto: Manifestação Inconstitucional

989 Reclamação Fortaleza Assunto: Manifestação Inconstitucional

990 Reclamação Fortaleza Assunto: Falta de cuidados contra covid nas barracas do cumbuco

991 Reclamação Fortaleza Assunto: reclamação contra o Bradesco

992 Reclamação Fortaleza Assunto: REALIZAÇÃO DE PROVAS EM MEIO A PANDEMIA

993 Reclamação Fortaleza Assunto: Ônibus de Fortaleza

994 Reclamação Fortaleza Assunto: CONCURSO PUBLICO IJF

995 Reclamação Fortaleza Assunto: CONCURSO PUBLICO IJF

996 Reclamação Fortaleza Assunto: Reiterado desrespeito à termo de ajustamento de conduta

997 Reclamação Fortaleza Assunto: Certame IJF

998 Reclamação Fortaleza Assunto: Realização de provas de concurso durante a pandemia

999 Reclamação Fortaleza Assunto: Concurso IJF

1000 Reclamação Fortaleza Assunto: Concurso público marcado em época de pandemia

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará



1001 Reclamação Fortaleza Assunto: retomada do concurso do IJF

1002 Reclamação Fortaleza Assunto: CONCURSO IJF

1003 Reclamação Fortaleza Assunto: SUSPENSÃO CONCURSO IJF

1004 Reclamação Fortaleza Assunto: Concurso IJF

1005 Reclamação Fortaleza Assunto: DATA DO CONCURSO PÚBLICO

1006 Reclamação Fortaleza Assunto: concurso ijf

1007 Reclamação Fortaleza Assunto: Concurso do IJF reabre certame em pandemia

1008 Reclamação Fortaleza Assunto: Adiamento da Prova - Concurso do IJF

1009 Reclamação Fortaleza Assunto: DENUNCIA DE CONCURSO PUBLICO EM ÉPOCA DE PANDEMIA

1010 Reclamação Fortaleza Assunto: Concurso IJF

1011 Reclamação Fortaleza Assunto: adiamento do concurso do ijf

1012 Reclamação Fortaleza Assunto: Concurso IJF

1013 Reclamação Fortaleza Assunto: Concurso Publico

1014 Reclamação Fortaleza Assunto: Concurso IJF

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará



1015 Reclamação Fortaleza Assunto: CONCURSO IJF

1016 Reclamação Fortaleza Assunto: CONCURSO PUBLICO INSTITUTO DR JOSÉ FROTA-IJF

1017 Reclamação Fortaleza Assunto: Saúde Pública

1018 Reclamação Fortaleza Assunto: Realização de concurso

1019 Reclamação Fortaleza Assunto: CONCURSO IJF

1020 Reclamação Fortaleza Assunto: CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 23/2020 DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA

1021 Reclamação Fortaleza Assunto: CONCURSO IJF PROVAS

1022 Reclamação Fortaleza Assunto: CONCURSO HOSPITAL IJF - FORTALEZA

1023 Reclamação Fortaleza Assunto: CONCURSO DO IJF

1024 Reclamação Fortaleza Assunto: Adiamento da data de realização de concurso Instituto Jose Frota(IJF)

1025 Reclamação Fortaleza Assunto: DENUNCIA DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DO IJF DURANTE A PANDEMIA

1026 Reclamação Fortaleza Assunto: concurso ijf

1027 Reclamação Fortaleza Assunto: Pertubação ao Sossego Alheio e Descumprimento de Decreto

1028 Reclamação Fortaleza Assunto: Descumprimento de Decreto e Pertubação ao Sossego Alheio

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará



1029 Reclamação Fortaleza Assunto: Pertubação ao Sossego Alheio

1030 Reclamação Fortaleza

1031 Reclamação Fortaleza

1032 Reclamação Fortaleza

1033 Reclamação Fortaleza

1034 Reclamação Fortaleza Assunto: Concurso para o  IJF

1035 Reclamação Fortaleza Assunto: PROVA CONCURSO IJF. Risco de Aglomeração.

1036 Representação Fortaleza Usuário informa possível fraude em licitação destinada à aquisição de merenda escolar. no município de Trairi.

1037 Representação Fortaleza Usuário informa possível fraude em licitação destinada à aquisição de merenda escolar. no município de Itapajé.

1038 Representação Fortaleza

1039 Representação Fortaleza

1040 Representação Fortaleza

1041 Representação Fortaleza

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Denúncia de aglomeração e de pertubação ao Sossego Alheio  - Descrição: Uma residencia que não é bar onde há 
pessoas que passam o Dia bebendo, com som aberto perturbando todos  a seu redor, em plena Pandemia.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: DATA DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O IJF  - Descrição: Risco de 
aglomeração.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Reclamação por falta de comunicação da Universidade com os alunos  - descrição: Universidadea deveria ter 
iniciado as aulas dia 18/08/2020 na modalidade remota e ainda não iniciou devido à Pandemia.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: ATENDIMENTO ENEL PANDEMIA – possível deficiência no atendimento pois a unidade encontrava-
se desativada. Pedido de religação.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Usuárioo informa possível fraude em licitação destinada à aquisição de merenda escolar. no município de 
Paracuru.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Usuário informa que caos está possivelmente presente na Universidade. A universidade estaria eventualmente 
obrigando o comparecimento de alunos para aulas e provas, mesmo que estejam doente e sintomáticos.  

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: SUSPENSÃO DE AULAS / CORONAVIRUS - Descrição: Os alunos da faculdade estamos tentando 
um acordo com a mesma para que as aulas sejam suspensa até que seja controlado essa pandemia , porém a 
mesma mantem o posicionamento que não chegamos a essa proporção ainda de evitar aglomeração, sendo que é 
uma faculdade que passa por dia mais de 8 mil pessoas.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: pagamento do adicional de insalubridade  - Descrição: Pedimos providencias do ministerio publico para 
adotar medidas cabiveis com relação ao pagamento do adicional de insalubridade dos servidores publicos 
vinculados a secretaria de saude



1042 Representação Fortaleza

1043 Representação Fortaleza Assunto: Faculdade coloca alunos sob risco desnecessário.

1044 Representação Fortaleza

1045 Representação Fortaleza

1046 Representação Fortaleza

1047 Representação Fortaleza

1048 Representação Fortaleza

1049 Representação Fortaleza

1050 Representação Fortaleza

1051 Representação Fortaleza

1052 Representação Fortaleza

1053 Representação Fortaleza Assunto: Amotinamento de Internos  em plena pandemia.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Corona Vírus. Preventivas.  Ausência.  - Descrição: Alunos de medicina durante o período de internato, 
têm suas atividades mantidas, apesar da situação atual do estado do Ceará frente ao Corona Vírus. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Exposição desnecessária ao coronavírus  - Descrição: Boa tarde, desde o dia 16 de março, os internos  
tentam entrar em acordo com a faculdade a fim de suspender as atividades do internato de medicina.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: FRAUDE MERENDA ESCOLAR  - Descrição: Está marcado o Pregão na modalidade Eletrônica no 
Município, para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios para MERENDA ESCOLAR.Várias 
irregularidades ocorrem.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: VENDA DE PRODUDOS ACIMA DOS VALORES DE MERCADO E SEM PROCEDÊNCIA  - 
Descrição: A PRESENTE DENÚNCIA SE BASEIA NO FATO DO SR. ESTÁ VENDENDO EM SEU 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ÁLCOOL EM GEL SEM PROCEDÊNCIA,.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: TRABALHO EM ESTABELECIMENTO NÃO ESSENCIAL  - Descrição: Bom Dia! Mesmo com o 
Decreto do governo do Ceará, há estabelecimentos no município de Pentecoste, que não são serviços essenciais, 
e mesmo assim estão mantendo seus servidores trabalhando.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: AUSENCIA DE FORNECIMENTO DE EPI  - Descrição: NESTA SEGUNDA FEIRA DIA 23 DE 
AGOSTO, POR MEIO DE DENUNCIAS FEITAS PELOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL REGIONAL, 
CHEGOU AOS OUVIDOS DESTA ENTIDADE SINDICAL DE QUE AQUELA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE 
NÃO NÃO VINHA FORNECENDO ADEQUADAMENTE OS NECESSÁRIOS EPI'S AOS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE DAQUELE HOSPITAL, FALTANDO ASSIM MÁSCARAS ADEQUADAS, LUVAS, TOCAS, 
AVENTAIS.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Descasos com os Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza  - Descrição: Prezado, Gostaria de 
denunciar que durante a pandemia de corona vírus que acomete o mundo inteiro alguns agentes da Guarda 
Municipal de Fortaleza estão sendo colocados aglomer

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Para a prefeitura divulgar os nomes dos suspeitos  - Descrição: Eu gostaria que o MP/CE entrasse com 
uma representação para a prefeitura divulgar os nomes dos suspeitos de covid-19 e onde os mesmos moram.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

DENÚNCIA, contra a Pregoeira de município de Viçosa do Ceará/CE, Sra. Flávia Maria Carneiro da Costa, em 
razão da mesma vir cometendo diversas irregularidades no Julgamento das Licitações do município Viçosa do 
Ceará/CE. No pregão Presencial N° 05/2020-SEAG, cujo objeto é a aquisição de gas GLP, fomos inabilitado 
indevidamente

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Coorupção  - Descrição: O prefeito e seu vice não estão realizando os pagamentos dos professores 
contratados da rede municipal de ensino. O recurso do Fundef esta sendo utilizado de forma indevida, deixando 
muitos nesse período de coronavirus sem salarios.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará



1054 Representação Fortaleza

1055 Representação Fortaleza

1056 Representação Fortaleza

1057 Representação Fortaleza

1058 Representação Fortaleza Assunto: promoção pessoal de autoridades  na Pandemia.

1059 Representação Fortaleza

1060 Representação Fortaleza

1061 Representação Fortaleza

1062 Representação Fortaleza

1063 Representação Fortaleza

1064 Representação Fortaleza

1065 Representação Fortaleza

1066 Representação Fortaleza

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: pagamento de insalubridade dos servidores da saude  - Descrição: o Municipio  não paga insalubridade 
aos seus servidores da saúde, com exceção dos ACE e  ACS. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: CONCURSO PÚBLICO DO EUSÉBIO - Descrição: Peço a anulação do concurso público do Eusébio, 
pois a prova do concurso público do Eusébio vai ocorrer nos dias 09 e 10 de maio de 2020. Possível 
aglomeração.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Acompanhar e fiscalizar  o Direito de Acesso à informação,  ART. 4, §2º DA LEI 13.979/2020 e possível 
descumprimento pela Prefeitura de Caucaia-CE. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: promoção pessoal de autoridades  - Descrição: Conforme reza o art. 37, inciso XXII,  § 1º, da CF/88,  a 
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: promoção pessoal de autoridades  - Descrição: Conforme reza o art. 37, inciso XXII,  § 1º, da CF/88,  a 
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: SOBREPREÇO VENTILADORES PULMONARES  - Descrição: SECRETARIA DA SAUDE 
COMPROU VENTILADORES PUMONARES COM SOBREPREÇO DE 100% EM RELAÇÃO AOS 
COMPRADOS PELO MINISTERIO DAS SAUDE, CONFORME CONTRATOS EM ANEXO.. Pessoas: 
SECRETARIA DA SAUDE.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: SOBREPREÇO COMPRA DE RESPIRADORES  - Descrição: SECRETARIA DA SAUDE 
COMPROU VENTILADORES PULMONARES COM POSSÍVEL SOBREPREÇO DE 100% EM 
COMPARAÇÃO AOS COMPRADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM PERIODO SEMELHANTE.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: APURAR SUPOSTA CONTRATAÇÃO LESIVA OS COFRES PÚBLICOS  Descrição: Diante desta 
constatação, venho por meio desta, solicitar que seja apurado possível irregularidade ocorrida na contratação com 
dispensa.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: falta de água  - Descrição: gostaria de abrir uma reclamação junto a empresa de abastecimento de água 
e esgoto do ceará - CAGECE, pois a mesma em meio a uma onda de pandemia que atingi a população mundial, 
encontra-se não realizando o abastecimento

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Situação de segurança de enfermeiras do Hospital - Descrição: As enfermeiras que trabalham no 
Hospital  estão diariamente em contato com parturientes infectadas com Covid-19.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: aplicação de desconto no valor total de cada mensalidade da instituição de ensino   - Descrição: No dia 
14/04 fiz uma solicitação à instituição: "Tendo em vista a recomendação da Defensoria Pública do Estado que 
trata da redução dos valores das mensalidades.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Decreto Municipal com usurpação de competência  - Descrição: Na data de 22 de abril de 2020, o chefe 
do executivo do Município de Marco, editou o decreto nº 22042020, o qual alterou o decreto anterior nº 
20042020, incluindo o parágrafo 7º.



1067 Representação Fortaleza

1068 Representação Fortaleza

1069 Representação Fortaleza

1070 Representação Fortaleza

1071 Representação Fortaleza

1072 Representação Fortaleza

1073 Representação Fortaleza

1074 Representação Fortaleza

1075 Representação Fortaleza

1076 Representação Fortaleza

1077 Representação Fortaleza

1078 Representação Fortaleza

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Meio Ambiente e Direitos Coletivos  - Descrição: SEGUE PETIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM 
ANEXO. Trata-se de notícia de fato em face de violação ao Meio Ambiente e a existência de aglomeração de 
pessoas em situação de rua entre as ruas Doutor Hélio Viana 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Acompanhar e Verifica a informação de que os atendidos por COVID-19 (Coronavirus), no Hospital Municipal, 
em estados mais graves e com problemas respiratórios por conta do agravamento da doença,possivelmente não 
eriam respiradores e se utilizavam de uma lona de plástico, atadas a madeiras, para separará os doentes de covid 
dos outros pacientes,enquanto, possivelmente, teria sido repassado pelo o Governo Federal ao cofre da prefeitura 
municipal verbas para a realização medidas preventivas contra o coronavirus e principalmente para a construção 
de um hospital de Campanha com UTI para atendimento de pessoas mais graves.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: COVID-19  - Descrição: População deseja informação dos gastos com o tratamento parra o COVID-19 
no município..

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Solicitação do Banco para atendimento presencial  - Descrição: O Banco não descontou uma do 
empréstimo de servidores ativos e aposentados do município de Juazeiro do Norte. Em meio a decretos estaduais 
e municipais de pedido de isolamento sosial.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: CORONAVIRUS - COVID-19 - Descrição: O Sr. DA LOTAÇÃO CONTINUA DESCUMPRINDO OS 
DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O MESMO ESTAR FAZENDO LOTAÇÃO PARA FORTALEZA 
E TRAZENDO ENCOMENDAS SEM SEGUIR NENHUMA NORMA DE PREVENÇÃO E CUIDADOS DOS 
ÓRGÃOS DE SAÚDE. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Discriminação - Descrição: Após o Bom dia Brasil, na TV Verdes Mares, por volta de 09:50h do dia 
25/05/2020, assisti a propaganda veiculada da referida clínica informando que os pacientes do Hospital Leonardo 
da Vinci não transitavam por lá indicando discriminação

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Auxílio emergencial  - Descrição: No dia 08/05/2020 por volta das 20:00 ao verificar o beneficio do 
auxilio emergencial, constatei que o a 2ª parcela do mesmo foi cancelado.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: REF.: Processo nº 09.2020.00001393-6  - Descrição: Boa tarde. Referente ao processo nº 
09.2020.00001393-6, que recomendou a prefeitura de Juazeiro do Norte, medidas para combate ao COVID-19, 
bem como à contratação de fiscais.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Denúncia contra o corte de direitos de servidores estaduais e pagamentos indevidos e imorais a 
servidores de fora no mesmo período.  

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Denúncia contra o corte de direitos de servidores estaduais e pagamentos indevidos e imorais a 
servidores de fora no mesmo período.  

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Denúncia contra o corte de direitos de servidores estaduais e pagamentos indevidos e imorais a 
servidores de fora no mesmo período.  

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Denúncia contra o corte de direitos de servidores estaduais e pagamentos indevidos e imorais a 
servidores de fora no mesmo período.  



1079 Representação Fortaleza

1080 Representação Fortaleza

1081 Representação Fortaleza

1082 Representação Fortaleza

1083 Representação Fortaleza

1084 Representação Fortaleza

1085 Representação Fortaleza

1086 Representação Fortaleza

1087 Representação Fortaleza

1088 Representação Fortaleza

1089 Representação Fortaleza Representação contra a Universidade  e seu gestores, relativa ao Longo período sem aulas.

1090 Representação Fortaleza

1091 Representação Fortaleza

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Descumprimento do Plano de Retomada Estadual  - Descrição: Gostaria de denunciar a Prefeitura, 
especificamente a Secretaria de Desenvolvimento e do Trabalho (STDS), por antecipar a retomada das atividades 
nos equipamentos CRAS e CREAS.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Denúncia contra o corte de direitos de servidores estaduais e pagamentos indevidos e imorais a 
servidores de fora no mesmo período. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Denúncia contra o corte de direitos de servidores estaduais e pagamentos indevidos e imorais a 
servidores de fora durante o mesmo período.  

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Uso impróprio de cabine de descontaminação humana  - Descrição: DO FATO NOTICIOSO     Os links 
abaixo indicados dão conta da utilização de estruturas (câmaras, cabines ou túneis) para desinfecção de pessoas e 
roupas, com utilização de produtos químicos.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Desrespeito a Princípio da Impessoalidade  - Descrição:  Os agentes politicos acima citados , sempre 
que anunciam na mídia ações públicas em prol da população neste período de pandemia , sempre o fazem de 
forma pessoal , ex: " Eu estou prorrogand

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Auxílio emergencial negando quero os meus direitos  - Descrição: Cidadão ou membro da família já 
receberam o auxílio emergencial quero os meus direitos. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Hospital de campanha de abandonado   - Descrição: Governo do estado do Ceará, em parceria com a 
prefeitura, fizeram um hospital de campanha na cidade, para tratar doentes de Covid-19, porém a estrutara está 
montada e não está funciona.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: NULIDADE DE CONTRATO  - Descrição: DOS FATOS  O Município de Fortaleza firmou contrato 
com a empresa Mobit Mobilidade Iluminação E Tecnologia Ltda pelo valor de 10.373.362,20 (dez milhões, 
trezentos e setenta e três e trezentos e sessenta e dois e vinte centavos).

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Auxilio emergencial  - Descrição: estou fazendo essa contestação pois meu auxílio emergencial foi 
negado pela 2 tentativa. O resultado diz que consta duas pessoas já recebeu.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação do usuário  referente à possivel realização de obras irregularires as quais, pois, segundo as 
informações trazidas à Promotoria, haveria um possível descaso com fiscalização de obras e que a fiscalização 
não obedeceria à impessoalidade em relação aos possíveis "aliados" políticos.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação enviada por usuário referente à fiscalização dos gastos públicos no controle do COVID-19 e a 
dispensas de licitação que envolvem empresas ja com contratos em modalidade carona, assim como a entrada e 
controle de saida de materias. Empresas vencedoras desde de 2019 continuam a vender em 2020. Além da 
abservancia nos termos de dispensa de licitação e materias comprados com recursos do covid-19.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  - Descrição: Recentemente inúmeros profissionais de saúde que 
atuam em hospitais contra o novo coronavírus estão apresentando denúncias no atraso de salários, conforme 
matéria veiculada no Jornal O Povo. 



1092 Representação Fortaleza

1093 Representação Fortaleza

1094 Representação Fortaleza

1095 Representação Fortaleza

1096 Representação Fortaleza

1097 Representação Fortaleza

1098 Representação Fortaleza Assunto: Campanha Eleitoral Antecipada Promoção Pessoal_x005F_x005F_x000D_

1099 Representação Fortaleza Assunto: distribuição de cestas basicas e pedido de voto

1100 Representação Fortaleza

1101 Representação Fortaleza Assunto: SUSPEITA DE FRAUDE EM LICITAÇÃO

1102 Representação Fortaleza Assunto: Campanha eleitoral antecipada e Improbidade Administrativa

1103 Representação Fortaleza Assunto: CONCURSO PUBLICO INSTITUTO DR JOSE FROTA-IJF

1104 Representação Fortaleza Assunto: Concurso Público Instituto Dr José Frota - IJF

1105 Representação Fortaleza Assunto: CONCURSO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Descumprimento de Decreto e Crime Eleitoral  - Descrição: Denuncio a prática de crime eleitoral e 
descumprimento de decreto estadual.  Ocorreu no Município , uma mini carreata em alusão à entrega de 
asfaltamento de ruas, em meio à pandem

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Fumaça lixão e agravamento sintomas covid19  - Descrição: Manifestação de queixa crime ambiental e 
de saúde, ocorrida nos dias 9,10,11,12,13,14 e 15 de Julho de 2020, sobre o problema do lixão da cidade de 
Caririaçu, onde no local consta o descar

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: ASSISTENCIA SOCIAL - RETOMADA DE TRABALHO- AUSENCIA DE EPI  - Descrição: Senhor 
promotor,  Por meio da PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, o Ministério da Cidadania destinou aos 
municipios brasileiros recurso emergencial.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Irregularidade na merenda escolar  - Descrição: Dados anexos coletados no portal da transparência nos 
anos de 2017 a 2020.. Endereço: Gasto excessivos com verba alimentar, quando a mesma na realidade se resume 
a biscoito e leite.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Ameaças, opressões e abusos aos alunos e aos pais  - Descrição: Professores, coordenadores, e diretores 
das referidas escolas, pressionam de forma doentia as crianças e aos pais pelas enxurradas de atividades que eles 
mandam todos os dias.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: DOAÇAO DE TERRENO EM ANO ELEITORAL  - Descrição: Utilizo desse instrumento para por 
conta da pandemia da Covid-19, a Prefeitura decretou calamidade para fins financeiros, admitindo estar vivendo 
grave crise fiscal e perda na arrecadação.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará
Assunto: Requer a intermediação para articular a reabertura das negociações com o Governo do Estado do Ceará 
através da MENP, instrumento conferido por lei para que os servidores possam negociar suas demandas.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará



1106 Representação Fortaleza Assunto: CONCURSO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA

1107 Representação Fortaleza Assunto: Concurso Público Irregular

1108 Representação Fortaleza

1109 Representação Fortaleza

1110 Representação Fortaleza

1111 Representação Fortaleza

1112 Sugestão Fortaleza

1113 Sugestão Fortaleza

1114 Sugestão Fortaleza

1115 Sugestão Fortaleza

1116 Sugestão Fortaleza

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Concurso público causando riscos a candidatos  - Descrição: O Instituto José Frota reabriu inscrições 
(suspensas em março) pro concurso de efetivos em muitas áreas de saúde e marcou a data da prova presencial 
para 04 de outubro. Risco de Aglomeração.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Concurso público causando riscos a candidatos - Descrição: O Instituto José Frota reabriu inscrições 
(suspensas em março) pro concurso de efetivos em muitas áreas de saúde e marcou a data da prova presencial 
para 04 de outubro. Por enquanto já são mais de 9.000 inscritos, fora os 500 fiscais, segundo o próprio IJF 
informou. Além da quantidade de pessoas na aglomeração da entrada ou durante as 4 horas de provas em salas 
fechadas e indo em banheiros pequenos, o problema maior é o tipo de candidatos, médicos e enfermeiros que 
trabalham em hospitais e UTIs nos seus empregos atuais, muitos na linha de frente, com alto risco de 
contaminação e de serem portadores assintomáticos ou mesmo sintomáticos leves.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação: Descumprimentos das medidas de isolamento social na cidade de Mauriti/CE  - Descrição: Em 
virtude da pandemia e em razão da região do cariri ter entrado na fase 2 de reabertura do comercio dia 14 de 
agosto,venho aqui manifestar minha preocupação do fato que na cidade de Mauriti os bares/restaurantes não 
estão obedecendo os critérios, visto que estão aberto até altas horas da noite e com lotação de público. 

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Reclamação: Fechamento de academia  - Descrição: O Ministério Público do Estado do Ceará, através das 
Promotorias de Justiça de Iguatu recomendou fechar as academias em funcionamento que estavam sendo 
liberadas pelo Decreto Estadual.  Peço que olhem os bares da cidade, as festas clandestinas, estão superlotadas. 
Vale ressaltar que o ramo da educação física é essencial.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Alunas da UNIFOR em tempos de Pandemia do Corona Virus - Descrição: Sou estudante de Direito da 
Universidade. Em meio de tantos acontecimentos mundiais e a alta taxa transmissão do CORONA VÍRUS, 
muitos alunos da Unifor vem sendo prejudicados com a exposição em aulas e avaliações acadêmicas.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: Tv a cabo  - Descrição: Bom dia, Minha sugestão diante da pandemia de coronaviris, seria orientar, 
sugerir ou determinar que as operadoras de tv a cabo, disponibilizem gratuitamente os canais de filmes, como 
exemplo: telecine e HBO, para todos.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: COVID19  - Descrição: Boa noite, solicito ENCARECIDAMENTE a ação do ministério público uma 
intervenção contra o decreto do governador, no que diz respeito aos estabelecimentos que irão ficar aberto 
durante essa pandemia.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: MERENDA ESCOLAR PANDEMIA  - Descrição: "Em busca de garantir a segurança alimentar de 
alunos da Educação Básica, o Ministério Público do Ceará (MPCE) solicita que a Secretaria de Educação e a 
Prefeitura de Pacoti apresentem um Plano de Contingência

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL  - Descrição: REALIZAR CRONOGRAMA DE 
DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A ABRIL UMA VEZ QUE POR FORÇA DO 
DECRETO EM ANEXO OS ALUNOS ESTARÃO EM CASA.



1117 Sugestão Fortaleza

1118 Sugestão Fortaleza

1119 Sugestão Fortaleza Assunto: Marca e modelo.

1120 Sugestão Fortaleza Assunto: CONCURSO IJF. Risco de aglomeração.

1121 Atendimento Fortaleza

1122 Atendimento Fortaleza

1123 Atendimento Fortaleza

1124 Atendimento Fortaleza

1125 Atendimento Fortaleza

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: PANDEMIA COVID19 - Descrição: Utilizo-me desse relevante canal para relatar uma situação 
envolvendo a pandemia do Covid-19. Uma jovem prima minha, de nome I. S. F., está em um dos leitos de UTI 
do Hospital Leonardo Da Vinci, em estado grave, entubada, com Covid-19. Internou-se lá no sábado à noite (dia 
11/04). No domingo à tarde (12/04), a família obteve notícias do estado dela por meio de uma ligação de uma 
médica. Disseram que, uma vez ao dia, no período da tarde, ligariam para dar notícias. Na data de ontem 
(segunda-feira, dia 13/04), a família, angustiada pela ausência de informações, entrou em contato com o serviço 
social do hospital no período da tarde, sendo informada que até 18h haveria um retorno. Próximo das 18h, a 
família novamente entrou em contato. A assistente social orientou que a família enviasse um e-mail, o qual seria 
respondido pela médica naquele mesmo dia, o que não aconteceu.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Assunto: ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO - Descrição: MINHA INDAGAÇÃO É SABER PORQUE O 
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ NÃO PERMITE QUE PROFISSIONAIS BIOMÉDICOS ATUEM 
ATRAVÉS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS(COOPERATIVAS), POIS ESTAMOS DIANTE DE TODO 
ESSE PROBLEMA ENVOLVENDO A SAÚDE PÚBLICA ONDE JÁ HÁ VÁRIOS FARMACÊUTICOS 
BIOQUÍMICOS AFASTADOS E NÓS BIOMÉDICOS QUERENDO ATUAR SUPRINDO A CARÊNCIA MAS 
LAMENTAVELMENTE ESTAMOS SENDO IMPEDIDOS SEGUNDO A OUVIDORIA DA UNIDADE POR 
UM IMPEDIMENTO LEGAL. ESTAMOS DE PRONTIDÃO PARA AJUDAR O GOVERNO NESSE 
MOMENTO TÃO IMPORTANTE E DIFÍCIL PARA A POPULAÇÃO, POR ISSO DEIXO AQUI ESSE 
MANIFESTO.. Endereço: HOSPITAL E MATERNIDADE JOSE MARTINIANO DE ALENCAR(HOSPITAL 
DA POLICIA). Pessoas: JOSE MARIA LEITE e CLAUDIANA.

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Ouvidoria-Geral do 
Ministério Público do 

Ceará

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

Cíveis

Assunto: 3º ADITIVO EDITAL 27/2019  - Descrição: DIANTE DO EDITAL 27/2019 3º ADITIVO DA 
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ MARCOU DATA DA ETAPA PRESENCIAL 
PARA OS DIAS 02, 03, 06,07 E 08 DE ABRIL DE 2020, O QUE VAI EM CONTRADIÇÃO AS MEDIDAS DE 
ISO

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

Cíveis
Representação (Crime de Flagrante Continuado) investigação e tomada emergencial medidas atentado saúde 
pública - Referente a Vídeos organização "Soberanistas" contra medidas de isolamento social Pandemia.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

Cíveis

Apurar possível promoção pessoal de autoridades, no contexto da pandemia, conforme o art. 37, inciso XXII,  § 
1º, da CF/88,  a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

Cíveis

Reclamação sobre possível SOBREPREÇO NA COMPRA DE RESPIRADORES PELA SECRETARIA DA 
SAUDE EM COMPARAÇÃO AOS COMPRADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM PERIODO 
SEMELHANTE

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

Cíveis

Representação para apuração de SUPOSTA CONTRATAÇÃO LESIVA OS COFRES PÚBLICOS E POSSÍVEL 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA na aquisição de insumos pela Secretaria Municipal de Educação 
de Fortaleza.



1126 Atendimento Fortaleza

1127 Atendimento Fortaleza

1128 Atendimento Fortaleza

1129 Atendimento Fortaleza

1130 Atendimento Fortaleza Assunto: AULAS PRESENCIAIS

1131 Atendimento Fortaleza

1132 Notícia de Fato Fortaleza

1133 Notícia de Fato Fortaleza Notícia-crime de suposta desobediência a decreto relacionado à pandemia

1134 Fortaleza Reclamação contra negativa possivelmente indevida ao recebimento do auxílio-emergencial.

1135 Atendimento Fortaleza

1136 Atendimento Fortaleza

1137 Atendimento Fortaleza

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

Cíveis
Representação apuração eventual irregularidade na aquisição de “cestas básicas” - Fortaleza Referente: 
Enfrentamento a Pandemia (COVID-19) 

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

Cíveis
Representação para apuração de possível Imiprobidade no Governo do Estado do Ceará, ao conceder 64 mil vale-
gás a beneficiários em 123 municípios do Ceará, mas deixando de fora os habitantes dos outros 61 municípios.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

Cíveis
Reclamação pela apuração da possível negativa indevida do "vale gas", alegadamente devido ao valordo bolsa 
família de 89,00 e falta de explicações por parte da SDS.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

Cíveis

Representação pela apuração de possível  Desrespeito a Princípio da Impessoalidade, com a realização de 
propaganda pessoal por parte de agentes politicos acima elencados, pois que anunciam na mídia ações públicas 
em prol da população neste período de pandemia, fazem-no de forma "pessoal".

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

Cíveis

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

Criminais

Representação pela apuração de possível incitação ao crime e violação de medida sanitária (Flagrante 
Continuado) e tomada emergencial medidas contra o atentado à saúde pública - Referente a Vídeos organização 
"Soberanistas" contra medidas de isolamento social na Pandemia.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

Criminais

Representação pela apuração de possível incitação ao crime e violação de medida sanitária (Flagrante 
Continuado) e tomada emergencial medidas contra o atentado à saúde pública - Referente a Vídeos organização 
"Soberanistas" contra medidas de isolamento social na Pandemia.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 

Criminais

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça da 

Fazenda Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça da 
Infância e da Juventude

Representação pela apuração de possível "burla à Fila do SNA" a partir de declarações dadas na live realizada 
pelo Curso Prime, no dia 10/06, às 20 horas, que contou com a participação da Prof. Malu Aragão e do Prof. 
Murilo Chaves.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Assunto: Seleção publica Nº. 27/2019 da ESP/CE  - Descrição: A escola de saúde publica do estado do Ceará 
marcou a segunda fase da seleção de nº 27/2019 para as datas de 2, 3, 6, 7 e 8 de abril do corrente ano, DE 
FORMA UNICAMENTE PRESENCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA e durante a pandemia.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Representação pela apuração da situação de pessoa internada com COVID 19 em UTI do Hospital Leonardo Da 
Vinci.



1138 Atendimento Fortaleza

1139 Atendimento Fortaleza

1140 Atendimento Fortaleza

1141 Atendimento Fortaleza

1142 Atendimento Fortaleza

1143 Atendimento Fortaleza Reclamação quanto à negativa de envio de Prontuário de paciente falecida, no contexto da pandemia, via email "humanizacaohlv@gmail.com"

1144 Atendimento Fortaleza

1145 Atendimento Fortaleza

1146 Atendimento Fortaleza

1147 Atendimento Fortaleza

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Denúncia de Aglomeração de pessoas em local fechado: lojas de roupas C&A da Avenida Sargento Hermínio 
Sampaio

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Representação pela apuração da notícia de que, possivelmente, AS UNIDADES DE SAÚDE ESTEJAM 
ENVIANDO OS CORPOS COM SUSPEITA DE COVID-19 SEM OS DEVIDOS CUIDADOS SANITÁRIOS, 
COLOCANCO EM RISCO TOOS OS FUNCIONÁRIOS E PESSOAS QUE POSSAM TER CONTATO COM 
OS MESMOS

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Representação pela apuração da situação de pessoa internada com COVID 19 em UTI do  Hospital Batista, após 
transferência do Hospital São José.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Rerpresentação pela apuração da Situação de segurança de enfermeiras do Hospital Eugênia Pinheiro da rede 
HAPVIDA, pois estariam diariamente em contato com parturientes infectadas com Covid-19.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Assunto: apuração da possível Falta de EPI's para execução de atendimento pelos Agentes Comunitários de 
Saúde, já tendo alguns ido a óbito com Covid-19.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Reclamação pela apuração de possível falha em ATENDIMENTO MEDICO na UPA do Vila Velha, em Fortaleza, 
com posterior transferência.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Reclamação pela apuração da possível falta de Insumos Hospitalares  essenciais e outros problemas no 
atendimento do HCPV

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Representação pela apuração de possível emprego impróprio de cabine de descontaminação humana  para 
desinfecção de pessoas e roupas, sem comprovação científica da eficácia.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Reclamação pela apuração do seguinte fato a Prefeitura de Fortaleza estaria preparando a aplicação das provas do 
concurso do IJF (Edital n. 23/2020) para serem aplicadas no mês de outubro 2020 - presencialmente, durante a 
pandemia.



1148 Atendimento Fortaleza

1149 Atendimento Fortaleza

1150 Atendimento Fortaleza

1151 Atendimento Fortaleza

1152 Atendimento Fortaleza

1153 Atendimento Fortaleza Reclamação contra a superlotação nos ônibus

1154 Atendimento Fortaleza Reclamação contra obras não-emergenciais em Condomínio, violando as normas de isolamento social.

1155 Atendimento Fortaleza Reclamação contra a inadequação dos Ônibus de Fortaleza (lotação), em tempo de pandemia.

1156 Atendimento Fortaleza

1157 Atendimento Fortaleza

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Reclamação pela apuração da continuação de concurso, segundo o 4º Aditivo da Seleção Publica Nº. 29/2019, da 
Escola de Saúde Pública do estado do Ceará, que assim marcou a segunda fase da seleção de nº 29/2019 para as 
datas de 3 a 07 de agosto do corrente ano. DE FORMA EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL NA CIDADE DE 
FORTALEZA.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Reclamação pela apuração da continuação de concurso, segundo o 4º Aditivo da Seleção Publica Nº. 29/2019, da 
Escola de Saúde Pública do estado do Ceará, que assim marcou a segunda fase da seleção de nº 29/2019 para as 
datas de 3 a 07 de agosto do corrente ano. DE FORMA EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL NA CIDADE DE 
FORTALEZA.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Reclamação pela apuração da continuação de concurso, segundo o 4º Aditivo da Seleção Publica Nº. 29/2019, da 
Escola de Saúde Pública do estado do Ceará, que assim marcou a segunda fase da seleção de nº 29/2019 para as 
datas de 3 a 07 de agosto do corrente ano. DE FORMA EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL NA CIDADE DE 
FORTALEZA.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Reclamação contra a continuidade da SELEÇÃO PÚBLICA PARA OS CARGOS DE DIREÇÃO DOS 
CONSÓRCIOS PUBLICOS COM OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO PRESENCIAL NA CIDADE 
DE FORTALEZA EM PERIODO DE PANDEMIA.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Reclamação contra a continuidade da SELEÇÃO PARA OS CARGSO DE DIREÇÃO, CONFORME O 4º 
aditivo ao Edital No. 27/2019 - Descrição: SECRETÁRIO EXECUTIVO, DIRETOR ADMINISTRATIVO 
FINANCEIRO,  DIRETOR GERAL DE POLICLÍNICA E DIRETOR GERAL DOS CEO DOS CONSÓRCIOS 
PÚBLICOS. 

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Representação para apuração das condições nas quais prossegue o CONCURSO DO IJF, sugerindo sua 
suspensão.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Representação para apuração das condições nas quais prossegue o CONCURSO DO IJF, sugerindo sua 
suspensão.



1158 Atendimento Fortaleza

1159 Atendimento Fortaleza

1160 Atendimento Fortaleza Assunto: Realização de provas de concurso durante a pandemia (presenciais)

1161 Atendimento Fortaleza

1162 Atendimento Fortaleza

1163 Atendimento Fortaleza Assunto: Realizacao de prova de concurso (presencial) durante a pandemia.

1164 Atendimento Fortaleza Assunto: Concurso público marcado em época de pandemia

1165 Atendimento Fortaleza Assunto: retomada do concurso do IJF

1166 Atendimento Fortaleza Assunto: prova de concurso (presencial) durante a pandemia.

1167 Atendimento Fortaleza Assunto: CONCURSO PUBLICO IJF

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Representação para apuração das condições nas quais prossegue o CONCURSO DO IJF, sugerindo sua 
suspensão.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Representação para apuração das condições nas quais prossegue o CONCURSO DO IJF, sugerindo sua 
suspensão.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Representação para apuração das condições nas quais prossegue o CONCURSO DO IJF, sugerindo sua 
suspensão.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Representação para apuração das condições nas quais prossegue o CONCURSO DO IJF, sugerindo sua 
suspensão.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública



1168 Atendimento Fortaleza Assunto: CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 23/2020 DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA

1169 Atendimento Fortaleza

1170 Atendimento Fortaleza Assunto: Realização de concurso

1171 Atendimento Fortaleza Assunto: CONCURSO PUBLICO INSTITUTO DR JOSÉ FROTA-IJF

1172 Atendimento Fortaleza Assunto: CONCURSO IJF

1173 Atendimento Fortaleza Assunto: Concurso Público Instituto Dr José Frota - IJF

1174 Atendimento Fortaleza Assunto: CONCURSO HOSPITAL IJF - FORTALEZA

1175 Atendimento Fortaleza Assunto: CONCURSO IJF PROVAS

1176 Atendimento Fortaleza Assunto: CONCURSO IJF

1177 Atendimento Fortaleza Assunto: Concurso Público IJF

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Representação para apuração das condições nas quais prossegue o CONCURSO DO IJF, sugerindo sua 
suspensão.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública



1178 Atendimento Fortaleza Assunto: Concurso IJF

1179 Atendimento Fortaleza RECLAMAÇÃO CONTRA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO EM ÉPOCA DE PANDEMIA

1180 Atendimento Fortaleza Assunto: Concurso IJF

1181 Atendimento Fortaleza Assunto: adiamento do concurso do IJF

1182 Atendimento Fortaleza Assunto: Concurso do IJF reabre certame em pandemia

1183 Atendimento Fortaleza Assunto: Adiamento da Prova - Concurso do IJF

1184 Atendimento Fortaleza RECLAMAÇAÕ CONTRA AGLOMERAÇÃO NA PANDEMIA

1185 Atendimento Fortaleza Reclamação contra a continuidade do Concurso do IJF, sugerindo seu adiamento.

1186 Atendimento Fortaleza Assunto: CONCURSO PUBLICO IJF

1187 Atendimento Fortaleza Assunto: CONCURSO PÚBLICO EM ÉPOCA DE PANDEMIA

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública



1188 Atendimento Fortaleza Assunto: CONCURSO PUBLICO INSTITUTO DR JOSE FROTA-IJF

1189 Atendimento Fortaleza

1190 Atendimento Fortaleza Assunto: concurso IJF

1191 Atendimento Fortaleza assunto: concurso do IJF.

1192 Atendimento Fortaleza Assunto: CONCURSO IJF. Risco de aglomeração.

1193 Atendimento Fortaleza

1194 Atendimento Fortaleza Assunto: CONCURSO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA

1195 Atendimento Fortaleza Assunto: Adiamento da data de realização de concurso Instituto Jose Frota(IJF)

1196 Atendimento Fortaleza

1197 Atendimento Fortaleza Assunto: DATA DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O IJF

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Assunto: DATA DO CONCURSO PÚBLICO MARCADA DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO 
SOCIAL (presencial).

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Assunto: Concurso Público possivelmente Irregular; requer adiamento do concurso público para cargos de nível 
superior do instituto Dr José Frota, organizado pela Prefeitura de fortaleza. Risco de aglomeração.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública Assunto: denuncia da realização do concurso do IJF durante a pandemia .

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública



1198 Atendimento Fortaleza

1199 Atendimento Fortaleza Assunto: concurso IJF

1200 Atendimento Fortaleza

1201 Atendimento Fortaleza

1202 Fortaleza

1203 Atendimento Fortaleza Assunto: REALIZAÇÃO DE PROVAS DE CONCURSO EM MEIO À PANDEMIA

1204 Atendimento Fortaleza

1205 Notícia de Fato Fortaleza Relato da situação dos ciganos no Estado do Ceará nesse período de pandemia

1206 Atendimento Fortaleza

1207 Atendimento Fortaleza

1208 Atendimento Fortaleza

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Assunto: Concurso público causando riscos aos candidatos  - Descrição: O Instituto José Frota reabriu inscrições 
(suspensas em março) pro concurso de efetivos em muitas áreas de saúde e marcou a data da prova presencial 
para 04 de outubro.  a pessoa atendida alega que devido à quantidade de pessoas há risco de  aglomeração na 
entrada.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Assunto: Máscara  - Descrição: Venho por meio dessa manifestar a minha critica no que tange a Lei 17.261 uso 
obrigatório de Máscara. 

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

Assunto: CONCURSO IJF  - Sou candidata ao concurso do Instituto Doutor Jose Frota, que etá previsto pra dia 
27/09/2020. Requer providências para evitar aglomeração ou o adiamento.

Atividade Não 
Procedimental

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 
Defesa da Saúde Pública

RECLAMAÇÃO CONTRA O POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DE DECRETO DE ISOLAMENTO SOCIAL 
E RESTRIÇÃO DE ATIVIDADES NA UNIDADE DE SAÚDE EM JACARECANGA

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Eusébio

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Itaitinga
Assunto: Convocação do concurso publico da prefeitura municipal de Itaitinga edital 001/2015, no contexto da 
pandemia.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça 
dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais

Secretaria Executiva das 
Promotorias do Meio 

Ambiente e 
Planejamento Urbano

Assunto: Meio Ambiente e Direitos Coletivos aglomeração de pessoas em situação de rua entre as ruas Doutor 
Hélio Viana correspondente ao CEP 60320-240 e Rua do Canal equivalente ao CEP 603251-30, ambas, 
localizadas no Bairro São Gerardo nesta capital

Secretaria Executiva das 
Promotorias do Meio 

Ambiente e 
Planejamento Urbano

Representação para apuração de possíveis violações aos Decretos de isolamento social e também de perturbação 
do sossego, com aglomerações, pela Igreja Igreja Universal do Reino de Deus em Cajazeiras 

Secretaria Executiva das 
Promotorias do Meio 

Ambiente e 
Planejamento Urbano

Representação para apuração de possíveis infrações de POLUIÇÃO SONORA E AGLOMERAÇÕES no Bar 
Petisco



1209 Atendimento Fortaleza Reclamação por LOTAÇÃO EM LINHA DE ÔNIBUS EM FORTALEZA.

1210 Atendimento Fortaleza

1211 Notícia de Fato Fortaleza

1212 Notícia de Fato Fortaleza

1213 Notícia de Fato Fortaleza

1214 Notícia de Fato Fortaleza

1215 Fortaleza

1216 Fortaleza

1217 Fortaleza

1218 Fortaleza

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Representação para apuração de possível Irregularidades em contrato com a Unimed - recusa a atendimento pelo 
plano de exames relativos ao COVID 19

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Denúncia contra a empresa de transporte DRAGÃO DO MAR, por possivelmente reduzir a frota de ônibus 
durante a pandemia.

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor

Deputado faz solicitação de recomendação a empresas fabricantes de álcool etílico em gel antisséptico, 
localizadas no Estado do Ceará, para que dêem prioridade de vendas para o comércio local, de modo a previnir a 
disseminação da COVID-19

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor

DENÚNCIA DE IRREGULARIADE ENVOLVENDO A EMPRESA DE VENDAS DE CALÇADOS CASA 
PIO, NO TOCANTE À AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS EM SUAS LOJAS, OCASIONANDO POSSÍVEL 
RISCO DE PROLIFERAÇÃO DO COVID-19.

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Apurar Denúncia de possíveis irregularidades envolvendo aglomeração dentro de transporte intermunicipal, com 
possível risco de proliferação da covid 19.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor

Acompanhamento e fiscalização da venda de álcool gel e máscaras descartáveis pela rede de farmácias no Estado 
do Ceará, tanto atacadista quanto varejista, com relação à eficácia dos produtos, disponibilidade de estoque, 
controle de demanda e preços.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor

Acompanhar a conduta da ENEL, no tocante a prestação do serviço, considerado essencial pelo CDC, 
especificamente em relação a suspensão do serviço em decorrência da inadimplência do consumidor ou por 
qualquer outro motivo que não seja risco a sua segurança, durante a pandemia do Coronavirus

Procedimento 
Administrativo-

PA

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Acompanhamento e fiscalização da contínua prestação dos serviços essenciais e não essenciais autirizados pelo 
Governo do Ceará a exercerem suas atividades, permitindo o funcionamento mínimo neste período atípico.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Acompanhar as condutas das instituições financeiras atuantes no Estado do Ceará durante a pandemia do 
coronavirus. 



1219 Fortaleza

1220 Fortaleza

1221 Fortaleza

1222 Fortaleza

1223 Fortaleza

1224 Fortaleza

1225 Fortaleza

1226 Fortaleza

1227 Fortaleza

1228 Fortaleza Reclamação contra possível recusa a desconto em contrato de ensino, em razão da Pandemia, pela FANOR

Procedimento 
Administrativo-

PA

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor

Acompanhamento e fiscalização da adequada prestação dos serviços de ACADEMIAS, CENTROS DE 
GINÁSTICA, ESCOLINHAS DE ESPORTES E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DESTINADOS À 
PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS, no sentido de evitar qualquer irregularidade no contexto da pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor

Acompanhamento e fiscalização da adequada prestação dos serviços de HOTÉIS, MOTÉIS, POUSADAS E 
DEMAIS ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES DESTINADOS À HOTELARIA, no sentido de evitar 
qualquer irregularidade, em respeito e observância à situação de calamidade e medidas respectivas.

Procedimento 
Administrativo-

PA 

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Acompanhar e verificar a prestação dos serviços considerados essenciais aos consumidores, prestados pelos 
planos de saúde e pela rede hospitalar credenciada (privada), com relação aos casos relacionados ao Coronavirus

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Apurar condições da realização ou não de descontos de mensalidades de alunos durente a pandemia pelo colégio 
Christus.

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Reclamação contra o CURSO PENSE por possível recusa à RESCISÃO CONTRATUAL não onerosa EM 
RAZAO DA COVID-19.

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor

Reclamação. Contrato de ensino. Suspensão da prestação do serviço em decorrência da pandemia causada pelo 
Coronavírus. Colégio estaria recusando-se a conceder abatimento nas mensalidades. Sociedade Educacional 
Espírito Santo.

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Reclamação contra a AGENCIA FORTALEZENSE DE EXCURSOES E TURISMO LTDA-AFETUR 
TURISMO por possível recusa a pedido de rescisão de contrato por motivo da pandemia.

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Reclamação contra possível recusa a desconto em contrato de ensino, em razão da Pandemia, pela 
UNICATÓLICA

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Reclamação contra possível recusa a desconto em contrato de ensino, em razão da Pandemia, pela FUNDAÇÃO 
GETÚLIO VARGAS.

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor



1229 Fortaleza

1230 Fortaleza

1231 Fortaleza Reclamação contra a UNIMED POR POSSÍVEL NEGATIVA DE COBERTURA/ EXAME COVID-19

1232 Fortaleza

1233 Fortaleza

1234 Fortaleza

1235 Fortaleza

1236 Fortaleza

1237 Fortaleza

1238 Fortaleza

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor

Contrato de Ensino. Distrato. Consumidor relatou ter firmado contrato em 15/02/2020 para curso de pós-
graduação, porém, em virtude da Pandemia causada, solicitou descontos e depois o distrato, nos termos da 
legislação atual, o que teria sido recusado pela Instituição de Ensino.

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Reclamação contra o COLEGIO SETE DE SETEMBRO por possível DESCUMPRIMENTO DA LEI 
ESTADUAL 17.280 (DESCONTO NA MENSALIDADE EDUCACIONAL EM RAZAO DA PANDEMIA)

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Contrato de Ensino. Pedido de cancelamento pelo requerente. Negativa. Discordancia sobre o percentual da 
multa aplicada. Pixel Parquelândia.

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Contrato de Serviço Educacional. Pedido de Rescisão recusado pela instituição de ensino, em possível 
desobediência à legislação emergencial. PIxel Parquelândia.

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Auto de Constatação, lavrado pelo Setor de Fiscalização deste Órgão, em face do “HOSPITAL LEONARDO DA 
VINCI”, por inobservância do "dever de informação" aos familiares de pacientes com COVID-19.

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Auto de Constatação, lavrado em face da empresa “BANCO BRADESCO S.A.” em decorrência de fiscalização. 
Aglomerações e outros.

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Trata-se de Auto de Constatação, lavrado em face da “CAIXA ECONÔMICA FEDERAL”. Aglomerações e 
outros.

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Auto de Constatação, lavrado em face da empresa ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING ALDEOTA 
(nome de fantasia SHOPPING ALDEOTA). Aglomerações e outros.

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Auto de Constatação, lavrado em face da empresa M. M. MATOS SUPERMERCADOS - LTDA EPP, nome de 
fantasia “MERCADINHO DAS FRUTAS”. Aglomerações e outros.



1239 Fortaleza

1240 Fortaleza

1241 Fortim

1242 Fortim

1243 Atendimento Fortim

1244 Fortim

1245 Fortim

1246 Frecheirinha

1247 Frecheirinha

1249 Frecheirinha

1250 Notícia de Fato Frecheirinha Defesa da Saúde Pública. Coronavírus. Política pública e gastos. Fomento e acompanhamento.

1251 Frecheirinha

1252 General Sampaio

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Auto de Constatação, lavrado em face da empresa MACHADO E MAGALHÃES FARM. C/ MANIPULAÇÃO 
ME (CIA DA FÓRMULA).

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa

Secretaria-executiva do 
Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do 

Consumidor
Auto de Constatação, lavrado em face da empresa HOSPITAL PLUS LOCACAO E DISTRIBUICAO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (HOSPITAL PLUS).

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria da 8ª Zona 
Eleitoral - 

Aracati/Fortim/Icapuí
Acompanhar a distribuição do vale-gás disciplinado pela Lei Estadual nº 17.202, de 08/04/2020, no município de 
Fortim-CE.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria de Aracati (8ª 
Zona Eleitoral - 

Aracati/Fortim/Icapuí)
Acompanhar eventual distribuição gratuita de bens e materiais por parte de agentes públicos em face da 
pandemia do novo coronavírus - COVID-19, no município de Fortim-CE.

Promotoria de Justiça de 
Fortim

Representação pela apuração de possível FRAUDE LICITAÇÃO na aquisição de MERENDA ESCOLAR - 
Pregão Eletrônico nº. 3012.01/2019.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Fortim
Acompanhar e fiscalizar  as contratações e aquisições realizadas pela Administração Pública Municipal durante o 
período de pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Fortim 
Acompanhar e fiscalizar  as providências que estão sendo adotadas pelo Município de Fortim para o 
enfrentamento do Novo Coronavírus.

Inquérito Civil - 
IC 

Promotoria de justiça de 
Frecheirinha

Acompanhar e exigir a imediata adoção de medidas administrativas pelo gestor municipal, bem assim, identificar 
os servidores responsáveis pelas possíveis fraudes no  CadÚnico e no Bolsa Família, para fins de medidas cíveis 
sancionadoras nos termos da lei nº 8.429/92 , bem assim, a responsabilidade criminal daqueles que receberam 
indevidamente (e fraudulentamente ) os benefícios sociais referidos - conforme resultado das investigações.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Frecheirinha 

Acompanhar os fatos e atos administrativos relacionados ao Covid-19 (compras/ contratações / aquisições ) feita 
pelo Município no período da crise e pandemia e suas repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem 
indicativo de possíveis  irregularidade ou possíveis  ilicitude atuais e sem representar ingerência nas atribuições 
do Poder Executivo Municipal

Carta Precatória 
do MP

Promotoria de Justiça de 
Frecheirinha

Acompanhar e fiscalizar  a concessão de cestas básicas e outros benefícios/valores pelo Município de 
Frecheirinha às famílias de baixa renda, visando garantir a lisura dessa política pública e a coibir vedadas pela 
legislação eleitoral.

Promotoria de Justiça de 
Frecheirinha

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Frecheirinha
Trata-se de procediemtno instaurado com finalidade de acompanhar toda a demanda da saúde pública e demais 
medidas necessárias nesse período de crise da pandemia de COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA 

 Promotoria de Justiça de 
Pentecoste (General 

Sampaio)

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis  ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal de Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio



1253 Notícia de Fato General Sampaio

1254 General Sampaio

1255 Graça

1256 Graça

1257 Granja

1258 Granja

1259 Granja

1260 Inquérito Civil Granja

1261 Granja

1262 Granjeiro

1263 Granjeiro

Promotoria de Justiça de 
Pentecoste (General 

Sampaio)

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria de Justiça de 
Pentecoste (General 

Sampaio)

Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelos referidos municípios para o enfrentamento da 
Covid-19. Municípios de Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio, bem como acompanhar a transparência de 
contratações e gastos públicos destinados ao enfrentamento do COVID-19

Inquérito Civil-
IC

Promotoria de Justiça de 
Graça

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Graça
ACOMPANHAR COMPRAS E PROCESSOS DE LICITAÇÕES EM MEIO A PANDEMIA CAUSADA PELO 
COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Granja

INSTAURADO APÓS MOÇÃO VIA E-MAIL DO CAOCIDADANIA, COM O OBJETIVO DE 
ACOMPANHAR AS PROVIDÊNCIAS QUE ESTÃO SENDO ADOTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE GRANJA PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Granja
Acompanhar o fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede pública de ensino durante a suspensão das 
aulas em decorrência da pandemia do coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Granja 

Acompanhar os fatos e atos administrativos e políticas públicas no enfrentamento à pandemia e suas 
repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude 
atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal

Promotoria de Justiça de 
Granja

Verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos estaduais e 
municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o objetivo de 
fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do Coronavírus da 
Covid19. Acompanhar e exigir a imediata adoção de medidas administrativas pelo gestor municipal, bem assim, 
identificar os servidores responsáveis pelas possíveis  fraudes no CadÚnico e no Bolsa Família, para fins de 
medidas cíveis sancionadoras nos termos da lei nº 8.429/92, bem assim, a responsabilidade criminal daqueles que 
tiverem recebido indevidamente (e fraudulentamente ) os benefícios sociais referidos.

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE

Promotoria de Justiça de 
Granja (25ª Zona 

Eleitoral - 
Granja/Martinópole/Uruó

ca)
Procedimento Administrativo Eleitoral instaurado para acompanhar ocumprimento de recomendação aos agentes 
públicos/políticos durante o período de pandemia pelo coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Caririaçu (Granjeiro)
Acompanhar políticas públicas, de enfrentamento à pandemia do COVID-19, no âmbito de defesa do patrimônio 
do município de Granjeiro.

Inquérito Civil-
IC

Promotoria de Justiça de 
Caririaçu (Granjeiro)

Acompanhar aquisições e coibir possíveis fraudes em compras públicas, dentre as quais destaca-se a compra de 
três mil litros de álcool em gel 70%, para distribuição à população.



1264 Noticia de Fato Granjeiro

1265 Granjeiro

1266 Groaíras

1267 Groaíras

1268 Groaíras

1269 Atendimento Guaiúba Representação para apuração de possível aglomeração em bar.

1270 Atendimento Guaiúba Representação para apuração de possível aglomeração em bar.

1271 Atendimento Guaiúba Representação pela apuraçõ de possível fraude em licitação realizada no contexto da pandemia.

1272 Guaiúba

1273

1274 Atendimento

1275 Atendimento

1276 Atendimento

1277 Atendimento

1278 Atendimento

Promotoria de Justiça de 
Caririaçu (Granjeiro)

Acompanhar e fiscalizar  possíveis irregularidades na liquidação e pagamentos, relativos a serviço de reforma no 
hospital municipal de Granjeiro, 1ª Medição da Recuperação do hospital municipal, por serviços eventualmente 
não executados.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Caririaçu (Granjeiro)
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Granjeiro, para o enfrentamento da 
Covid-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Cariré
Apurar supostas irregularidades atinentes ao recebimento, por agentes públicos municipais de Groaíras, do 
auxílio emergencial pago pelo Governo Federal.

Procedimento 
Administrativo 

– PA
Promotoria de Justiça de 

Cariré (Groaíras)

Acompanhar os fatos e atos administrativos referentes às políticas publicas de enfrentamento à pandemia e suas 
repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo de irregularidade ou ilicitude atuais e sem 
representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Cariré (Groaíras)

Acompanhar a Recomendação expedida ao Município de Groaíras à Secretaria Municipal de Saúde que adotem 
providências necessárias para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao Novo Coronavírus, e para que 
sigam integralmente e imediatamente as medidas constantes no Decreto Estadual nº 33.519, de 19 de março de 
2020, em âmbito municipal, no que couber.

Promotoria de Justiça de 
Guaiúba

Promotoria de Justiça de 
Guaiúba

Promotoria de Justiça de 
Guaiúba

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Guaiúba
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO A FIM DE  ACOMPANHAR AS MEDIDAS TOMADAS NO 
ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

Inquérito Civil-
IC

Guaraciaba do 
Norte

Promotoria de Justiça da 
Comarca de Guaraciaba 

do Norte

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Guaraciaba do 
Norte

Promotoria de Justiça de 
Guaraciaba do Norte

Representação para a apuração dos seguintes fatos: A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO TERIA 
INDEVIDAMENTE NEGADO O AFASTAMENTO OU A ALOCAÇÃO EM TRABALHO REMOTO DE 
AGENTE DE SÁUDE GESTANTE  EM FACE DA PANDEMIA DE COVID-19 E RELATA AINDA A FALTA 
DE EPIS NOS PSF DO MUNICÍPIO.

Guaraciaba do 
Norte

Promotoria de Justiça de 
Guaraciaba do Norte

Acompanhamento da situação de numerosa família de idoso carente acometido de COVID 19 e que manteve 
contato com diversas pessoas do grupo de risco.

Guaraciaba do 
Norte

Promotoria de Justiça de 
Guaraciaba do Norte

Representação para fiscalização de gastos públicos no controle do COVID-19 e a dispensas de licitação que 
envolve empresas ja com contratos em modalidade carona, assim como a entrada e controle de saida de materias 
de forma segura.

Guaraciaba do 
Norte

Promotoria de Justiça de 
Guaraciaba do Norte

Reclamação pela apuração da falta de água há duas semanas nos bairros Santa Luzia e FANUCÃ, 
impossibilitando os cuidados de higiene em tempos de pandemia.

Guaraciaba do 
Norte

Promotoria de Justiça de 
Guaraciaba do Norte

Usuário informa que no Bairro onde reside há duas semanas falta água e se preocupa por não ter como fazer o 
asseio de do corpo para não contrair e para não transmitir o CORONAVÍRUS aos seus familiares.



1279

1280

1281 Guaramiranga

1282 Guaramiranga 

1283 Hidrolândia

1284 Hidrolândia

1285 Hidrolândia

1286 Atendimento Horizonte

1287 Notícia de Fato Horizonte Apurara possível descumprimento do Decreto Estadual sobre distanciamento social, no combate a pandemia

1288 Notícia de Fato Horizonte Representação informando concessão de férias a servidores da saúde no período de pandemia do  Covid-19

1289 Notícia de Fato Horizonte Visa a reunir informações sobre atendimento a população circense na pandemia e acompanhar sua situação.

1290 Notícia de Fato Horizonte

1291 Notícia de Fato Horizonte Acompanhar e verificar se foram entregues EPI´s para os conselheiros tutelares do município.

1292 Notícia de Fato Horizonte

1293 Horizonte Acompanhar o planejamento da política de educação durante a pandemia de covid-19

1294 Horizonte

Procedimento 
Administrativo-

PA
Guaraciaba do 

Norte
Promotoria de Justiça de 

Guaraciaba do Norte
Apuração das medidas fiscalizatórias a encargo do município contra estabelecimentos que descumprem as 
medidas sanitárias e de isolamento social.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Guaraciaba do 

Norte
Promotoria de Justiça de 

Guaraciaba do Norte 

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 
Pacoti (Guaramiranga)

Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Guaramiranga, para o enfrentamento 
da Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 
Pacoti (Guaramiranga)

Para o devido Acompanhar asmedidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da 
atual pandemia de COVID-19;

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Hidrolândia
Recomendação de providências ao Município de Município de Hidrolândia - CE para o enfrentamento da 
pandemia do novo coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Hidrolândia

Acompanhar políticas públicas e RECOMENDAR AO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE QUE 
PROCEDA À DISPONIBILIZAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO, DE TODOS OS GASTOS PÚBLICOS 
RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO E MITIGAÇÃO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19)

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Hidrolândia 
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo Município de Hidrolândia - CE para o enfrentamento 
do Novo Coronavírus em relação à aplicação dos recursos públicos.

1ª Promotoria de Justiça 
de Horizonte

Direito do Consumidor. Objeto: PROLONGAMENTO DE CONTRATO DE GARANTIA DEVIDO A 
PANDEMIA DE COVID-19. ÓCULOS.

1ª Promotoria de Justiça 
de Horizonte

1ª Promotoria de Justiça 
de Horizonte

1ª Promotoria de Justiça 
de Horizonte

1ª Promotoria de Justiça 
de Horizonte

Acompanhar e verificar a implementação das medidas necessárias aos catadores de lixo com relação a proteção 
contra a covid-19, pela Prefeitura de Horizonte.

1ª Promotoria de Justiça 
de Horizonte

1ª Promotoria de Justiça 
de Horizonte

verificar se não há nenhuma cláusula discriminatória nos planos de contigenciamento de combate a pandemia de 
covid-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Horizonte

Procedimento 
Preparatório - 

PP 
1ª Promotoria de Justiça 

de Horizonte 
Acompanahar e verificar possivel superfaturamento em processo de inexigibilidade de licitação para aquisição de 
jazigos para atender a comunidade carente em decorrência da pandemia de COVID-19;



1295 Atendimento Horizonte

1296 Notícia de Fato Horizonte

1297 Notícia de Fato Horizonte

1298 Notícia de Fato Horizonte

1299 Horizonte

1300 Horizonte

1301 Horizonte

1302 Notícia de Fato Horizonte

1303 Horizonte

1304 Horizonte

1305 Horizonte 

1306 Ibaretama

1307 Ibiapina

2ª Promotoria de Justiça 
de Horizonte

Reclamação sobre possível manejo irregular de lixo hospitalar contaminado com COVID 19 no Aterro de 
Horizonte, alertando para possíveis outros casos no estado

2ª Promotoria de Justiça 
de Horizonte

CONDUTAS PROIBIDAS - FISCALIZAÇÃO DOS DECRETOS 33.510 E 33519/2020 - CORONAVIRUS 
(COVID-19).

2ª Promotoria de Justiça 
de Horizonte

Informativo nº 01/2020, oriundo do Centro de Apoio Operacional das Organizações da Sociedade Civil, Cívi e 
Consumidor, que trata da representação da prestação de contas das Fundações privadas, exercício financeiro 
2019, tendo em vista a Pandemia

2ª Promotoria de Justiça 
de Horizonte

Apuração dos fatos e responsabilidades sobre possível manejo irregular de lixo hospitalar contaminado com 
COVID 19 no Aterro de Horizonte, alertando para possíveis outros casos no estado

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Horizonte
CONDUTAS PROIBIDAS - FISCALIZAÇÃO DO DECRETO 33.510 33519/2020  - PERÍODO DO 
CORONAVIRUS - COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Horizonte

 Verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos estaduais e 
municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o objetivo de 
fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do Coronavírus da 
Covid19. Acompanhar a  devolução dos valores eventualmente recebidos/utilizados indevidamente pelos agentes 
públicos de Horizonte, a ser realizada por meio da da Prefeitura de Horizonte e sua Secretarai de Saúde, caso 
possuam tais agentes púbicos a elas vinculados.

Procedimento 
Preparatório - 

PP
2ª Promotoria de Justiça 

de Horizonte

Acompanhar e verificar o possível descarte irregular do lixo hospitalar, pondo em risco quem trabalha na coleta 
seletiva do lixão controlado de Horizonte, como também de quem eventualmente faz o transporte dos rejeitos 
(contexto da pandemia).

2ª Promotoria de Justiça 
de Horizonte 

Acompanhar e apurar denúncia de possíveis irregularidades quanto ao descartes de lixo hospitalar, o que pode 
acarretar possível contaminação dos trabalhadores pelo coronavírus.

Eleitoral – 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 78ª Zona 
Eleitoral - 

Horizonte/Itaitinga
ELEITORAL - CONDUTAS PROIBIDAS - FISCALIZAÇÃO DOS DECRETOS 33.510 E 33519/2020 - 
CORONAVIRUS (COVID-19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Horizonte
Acompanhar  a  disponibilização em sítio eletrônico da prefeitura, de todas as contratações e aquisições 
realizadas, relacionadas especificamente ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Horizonte

Acompanhar as medidas destinadas a prevenção da disseminação da COVID-19 na coleta seletiva e nas 
atividades exercidas pelas associações e cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, para 
adoção das providências cabíveis, no sentido de cobrar responsabilidades dos gestores municipais.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 
Ibicuitinga (Ibaretama)

Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Ibaretama, para o enfrentamento da 
Covid-19.

Inquérito Civil - 
IC

Promotoria de Justiça de 
Ibiapina

 Acompanhar e exigir a imediata adoção de medidas administrativas pelo gestor municipal, bem assim, 
identificar os servidores responsáveis pelas fraudes no CadÚnico e no Bolsa Família, para fins de medidas cíveis 
sancionadoras nos termos da lei nº 8.429/92, bem assim, a responsabilidade criminal daqueles que receberam 
indevidamente (e fraudulentamente) os benefícios sociais referidos, conforme o resultado das investigações.



1308 Notícia de Fato Ibiapina

1309 Notícia de Fato Ibiapina

1310 Ibiapina

1311 Atendimento Ibicuitinga

1312 Atendimento Ibicuitinga

1313 Notícia de Fato Ibicuitinga

1314 Notícia de Fato Ibicuitinga

1315 Notícia de Fato Ibicuitinga Reclamação sobre possível redução irregular de vencimentos de servidor publico no contexto da pandemia.

1316 Ibicuitinga

1317 Icapuí

1318 Icapuí

1319 Notícia de Fato Icapuí

1320 Notícia de Fato Icapuí

1321 Notícia de Fato Icapuí

1322 Icapuí

Promotoria de Justiça de 
Ibiapina

Apuração de representação sobare deficiência em serviço público. Aportou a esta Promotoria de Justiça um vídeo 
em que uma pessoa, no vídeo identificada como agente funerario, relata que foi buscar um corpo de um indivíduo 
que faleceu em decorrência do Covid-19 no Hospital Municipal de Ibiapina e não haveria ninguém na recepção.

Promotoria de Justiça de 
Ibiapina

Apurar possíveis irregularidades na Administração da Saúde Pública Municipal de Ibiapina/CE, em meio a 
Pandemia do Coronavírus, no tocante a possível má aplicação de recursos públicos, conforme de processo 
licitatório

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ibiapina
Acompanhar os fatos e atos administrativos decorrentes da situação de emergência criada pela pandemia do 
COVID-19 e suas repercussões jurídicas.

Promotoria de Justiça de 
Ibicuitinga

Representação pela apuração dos motivos e responsabilidades por alegados episódios repetitivos de falta de água 
no município - impactando as medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Ibicuitinga

Apuração de alegada redução ilícita de vencimentos de servidores; "salario" de R$550,00 para servidor publico 
técnico de enfermagem. 

Promotoria de Justiça de 
Ibicuitinga

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Promotoria de Justiça de 
Ibicuitinga

Reclamação sobre vencimentos de servidor publico; o município estaria pagando R$550,00 para Técnico de 
Enfermagem em plena Pandemia; redução sem nem uma explicação.

Promotoria de Justiça de 
Ibicuitinga

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ibicuitinga 
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Ibicuitinga, para o enfrentamento da 
Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria da 8ª Zona 
Eleitoral - 

Aracati/Fortim/Icapuí
Acompanhar a distribuição do vale-gás disciplinado pela Lei Estadual nº 17.202, de 08/04/2020, no município de 
Icapuí-CE.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria de Aracati (8ª 
Zona Eleitoral - 

Aracati/Fortim/Icapuí)
Acompanhar eventual distribuição gratuita de bens e materiais por parte de agentes públicos em face da 
pandemia do novo coronavírus - COVID-19, no município de Icapuí-CE.

Promotoria de Justiça de 
Icapuí

Acompanhar Programa Social de Distribuição de Gás de Cozinha às famílias beneficiárias pelo Municpipio de 
Icapuí/CE

Promotoria de Justiça de 
Icapuí

Acompanhar e averiguar supostas fraudes relacionadas ao recebimento indevido do auxílio-emergencial, 
concedido em decorrência da pandemia do novo Corona Vírus (COVID-19).

Promotoria de Justiça de 
Icapuí

Denuncia de suposto desvio de verbas para uso no combate ao COVID-19 utilizados para fins diferentes, pelo 
ente público municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Icapuí

Acompanhar os fatos e atos administrativos atinentes ao enfrentamento da pandemia, e suas repercussões 
jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo de irregularidade ou ilicitude atuais e sem representar 
ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal



1323 Icapuí

1324 Icó Acompanhar o  funcionamento do Conselho Tutelar no contexto da atual pandemia de COVID-19;

1325 Atendimento Icó

1326 Atendimento Icó

1327 Atendimento Icó

1328 Atendimento Icó

1329 Atendimento Icó

1330 Inquérito Civil Icó

1331 Notícia de Fato Icó

1332 Notícia de Fato Icó

1333 Notícia de Fato Icó

1334 Notícia de Fato Icó

1335 Notícia de Fato Icó

1336 Notícia de Fato Icó

1337 Notícia de Fato Icó

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Icapuí
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Icapuí/CE, para o enfrentamento da 
Covid-19. (Medidas Sanitárias)

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Icó
3ª Promotoria de Justiça 

de Icó
Representação para apuração da legalidade e adequação aos fatos do DECRETO 016/2020, de 20 de abril de 
2020, regulamentando o funcionamento do serviço público do município - no contexto da pandemia.

3ª Promotoria de Justiça 
de Icó

Reclamante alega ter sido vítima de fraude utilizando o aplicativo PIC PAY para recebimento de auxílio 
emergencial do seu esposo.

3ª Promotoria de Justiça 
de Icó

Reclamante alega que, mesmo estando fechada ao público, com a decretação de medidas de isolamento social 
pelo poder municipal, em razão da pandemia da Covid-19, determinada Loja Paraíba estaria cobrando juros e 
multas por atraso nos pagamentos de prestações que só poderiam ser quitadas presencialmente.

3ª Promotoria de Justiça 
de Icó

Pessoa atendida alega que, estando em período de pandemia, com as lojas de departamento fechadas, 
determinada Loja  cobrou juros sobre parcelas vencidas dos meses de março a julho, mesmo estando fechada 
nesse período de pandemia. 

3ª Promotoria de Justiça 
de Icó

Pessoa atendida alega que, estando em período de pandemia, com as lojas de departamento fechadas, 
determinada Loja Armazém Paraíba,  cobrou juros sobre parcelas vencidas do mês de maio último, mesmo 
estando fechada nesse período de pandemia.  

3ª Promotoria de Justiça 
de Icó

Verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos estaduais e 
municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o objetivo de 
fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do Coronavírus da 
Covid19. 

3ª Promotoria de Justiça 
de Icó

Averiguar informação prestada pelo Sindicato Municipal, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), relativas ao serviço público.

3ª Promotoria de Justiça 
de Icó

Averiguar os reflexos da suspensão das atividades escolares, ocasionada pela pandemia de COVID-19, nos 
contratos de prestação de serviços educacionais nas escolas da rede privada do Município de Icó.

3ª Promotoria de Justiça 
de Icó

Averiguar situação de população circense do Município de Icó, conforme indicado pelo Grupo Especial de 
Cobate à Pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) e Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.

3ª Promotoria de Justiça 
de Icó

Representação para apuração da legalidade e adequação aos fatos do DECRETO 016/2020, de 20 de abril de 
2020, regulamentando o funcionamento do serviço público do município - no contexto da pandemia.

3ª Promotoria de Justiça 
de Icó

Averiguar se o Poder Legislativo local está funcionando com efetividade, com envio de arquivos de 
normatizações utilizadas que poderão servir de padrão e bom exemplo durante o período de medidas de 
prevenção ao SARS-COVID-19.

3ª Promotoria de Justiça 
de Icó

Representação acerca de supostas irregularidades (falhas e/ou fraudes) nos serviçoes de saúde do municiípio de 
Icó, relacionadas ao atendiemnto de pacientes suspeitos de infecção pelo Novo Coronavírus - Covid-19.

3ª Promotoria de Justiça 
de Icó

Reclamante alega que, mesmo estando fechada ao público, com a decretação de medidas de isolamento social 
pelo poder municipal, em razão da pandemia da Covid-19, determinada  Loja  está cobrando juros e multas por 
atraso nos pagamentos de prestações.



1338 Icó

1339 Icó

1340 Icó

1341 Icó Acompanhar Plano de Contingência na área educacional, relacionado à pandemia da COVID-19.

1342 Icó

1343 Icó

1344 Icó

1345 Iguatu Elaboração de planos de contigência, pela Prefeitura de Iguatu, para enfrentamento da COVID-19.

1346 Atendimento Iguatu

1347 Notícia de Fato Iguatu

1348 Notícia de Fato Iguatu Acompanhar atuação do Conselho Municipal de Saúde de Iguatu/Ce, em tempos da Pandemia do Covid-19.

1349 Iguatu

1350 Iguatu Acompanhar atuação do Conselho Municipal de Saúde de Iguatu/Ce, em tempos da Pandemia do Covid-19.

1351 Iguatu

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Icó

Acompanhamento e fiscalização da venda de alimentos e produtos pela rede de supermercados e congêneres, 
bem como farmácias no Município de Icó, no tocante à disponibilidade de estoque, controle de demanda para 
evitar o desabastecimento, assim como variaçã

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Icó
Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Icó
Averiguar situação dos servidores municipais de Icó, em atividades presenciais e os enquadrados no grupo de 
risco da covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Icó

Procedimento 
Administrativo-

PA 
3ª Promotoria de Justiça 

de Icó
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do município de Icó para o 
enfrentamento desta pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria da 15ª Zona 
Eleitoral - 

Icó/Orós/Umari

Acompanhar a regularidade nas ações de combate a pandemia do Coronavírus, diante  do Decreto n.º 33.510, que 
decretou situação de emergência em saúde no âmbito estadual, e da vedação do art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/97, 
considerando ainda tratar-se de ano eleitoral.

Inquérito Civil – 
IC

Promotoria de Justiça de 
Icó

Apurar e prevenir possíveis irregularidades no Pregão então em curso, promovido pela Secretaria da Saúde do 
Município de Icó, que teve por objeto a aquisição de material médico-hospitalar para subsidiar as atividades 
realizadas pelos profissionais de saúde no controle e prevenção do novo corona vírus (COVID-19)”

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu
2ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu
Assunto: POSSÍVEL AUSENCIA DE FORNECIMENTO DE EPI  -  HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU; 
REPRESENTAÇÃO DE ENTIDADE SINDICAL.

2ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Trata-se do Ofício-Circular no 0027/2020/SEGE-PGJ/ MPCE, oriundo da Secretaria Geral com a finalidade do 
Ministério Público acompanhar em cada município a entrega do benefício social denominado “Vale Gás de 
Cozinha”, resguardando a não formação e aglomerações.

2ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Procedimento 
Administrativo- 

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu

Acompanhar e fiscalizar  o  cumprimento  das  normas  constitucionais,  legais  e  infralegais  por quaisquer  
decretos  executivos,  processos  de  dispensa  ou contratos  administrativos,  pendentes,  atuais  ou futuros, que 
envolvam os gastos públicos relativos à pandemia de Covid-19 apontados no Portal do TCE, totalizando o 
montante de 14 milhões de reais.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu

Trata-se de Ofício encaminhado pelo Hospital e Maternidade Agenor Araújo, no qual relata a ausência de 
repasses de verbas pelo Município de Iguatu, através da Secretaria de Saúde, devido em decorrência do auxílio 
financeiro repassado pela União para enfre



1352 Iguatu

1353 Iguatu

1354 Iguatu

1355 Iguatu

1356 Notícia de Fato Iguatu

1357 Notícia de Fato Iguatu

1358 Notícia de Fato Iguatu

1359 Iguatu

1360 Iguatu

1361 Notícia de Fato Iguatu

1362 Notícia de Fato Iguatu

1363 Notícia de Fato Iguatu

1364 Notícia de Fato Iguatu

1365 Notícia de Fato Iguatu

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu

Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do município Iguatu-CE, para o 
enfrentamento da Covid-19. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e 
executar os serviços públicos de saúde.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu

 Acompanhar e fiscalizar  as ações públicas relativas ao enfrentamento da tríplice epidemia (zika, dengue e 
chikungunya), visando a efetivação plena do Direito à Saúde, bem como prevenindo e combatendo os danos 
irreparáveis e as sequelas permanentes causadas pelo mosquito aedes aegypti no município de Iguatu-CE

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu 
Acompanhar e fiscalizar as políticas públicas de saúde e ações da Secretaria de Saúde de Iguatu no tocante à 
prevenção e combate da pandemia de Coronarírus ( COVI-19). 

Eleitoral - 
Notícia de Fato 

Eleitoral
3ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu

Apurar a realização da campanha “Iguatu com máscaras” ocorrida no dia 11/04, no Município de Iguatu, pela 
Mirian Sobreira, secretária executiva de Políticas Sobre Drogas do Estado e pré-candidata à Prefeitura de Iguatu, 
e o descumprimento da Recomendação 

3ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Acompanhar o Plano de Contingência da Política de Assistência Social do Município de Iguatu/2020, aborda no 
seu conteúdo, entre outras, a promoção de estratégias de atendimento durante o período da pandemiA.

3ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Trata-se de ciência da atuação da Gestão Política local no enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus por 
meio dos relatórios sobre ações de enfrentamento à pandemia decorrente do covid-19, no âmbito do SUAS de 
Iguatu/CE período: de 20 de março a 17 de

3ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Trata-se de Noticia de Fato Instaurada afim de divulgar a Nota Técnica expedida pelo Fórum Nacional de 
Dirigentes Governamentais de Entidades Executoras da Política de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (FONACRIAD), sobre a adoção de medidas e providências como o plano de contingência de 
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19) nas unidades socioeducativas.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Itapipoca
Acompanhar as medidas destinadas a garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID - 19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Itapipoca
Conselho Tutelar. Adequação do funcionamento das sedes dos Conselhos Tutelares. Estado de emergência 
decretado em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

5ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Apurar  possíveis possíveis irregularidades em dispensa de Licitação para aquisição de máscaras de tecido (pano 
de algodão) para o combate a pandemia de COVID-19.

5ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Apurar denúncia de eventuais irregularidades ocorridas na Dispensa de Licitação nº 7.05.001/2020, que tem 
como objeto a contratação de prestação de serviços de profissionais, em caráter emergencial, para atender as 
necessidades do Hospital Regional de Iguatu

5ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Apurar denúncia de eventuais irregularidades ocorridas na Dispensa de Licitação nº 7.05.001/2020, que tem 
como objeto a contratação de prestação de serviços de profissionais, em caráter emergencial, para atender as 
necessidades do Hospital Regional de Iguatu

5ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Apurar, a partir de denúncia protocolada por vereadores locais, possíveis irregularidades em procedimento 
licitatório cujo objeto consiste na aquisição, por parte do Município de Iguatu-CE, de cabines de higienização 
para desinfecção e prevenção do Covid-19.

5ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Acompanhar e fiscalizar  eventual propaganda irregular, realizada pelo Município de Iguatu, na distribuição de 
kits da merenda escolar em decorrência da pandemia de COVID-19.



1366 Notícia de Fato Iguatu

1367 Notícia de Fato Iguatu

1368 Notícia de Fato Iguatu

1369 Notícia de Fato Iguatu

1370 Iguatu

1371 Iguatu

1372 Iguatu

1373 Iguatu

1374 Iguatu

1375 Iguatu

1376 Iguatu

1377 Iguatu

1378 Iguatu

1379 Iguatu

5ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Apurar o andamento e continuidade dos trabalhos do Poder Legislativo de Iguatu-CE, no tocante à realização de 
sessões virtuais durante o período da Pandemia do Covid-19.

5ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Apurar o andamento e continuidade dos trabalhos do Poder Legislativo de Iguatu-CE, no tocante à realização de 
sessões virtuais durante o período da pandemia do Covid-19.

5ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Apurar eventuais irregularidades ocorridas na Dispensa de Licitação com objeto a contratação de prestação de 
serviços de profissionais, em caráter emergencial, para atender as necessidades do Hospital Regional de Iguatu

5ª Promotoria de Justiça 
de Iguatu

Apurar, a partir de representação, irregularidades em procedimento licitatório cujo objeto consiste na aquisição, 
por parte do Município de Iguatu-CE, de cabines de higienização para desinfecção e prevenção do Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu
Acompanhar o cumprimento e a observância da Recomendação nº 10/2020/5ªPmJIGU, no âmbito do município 
de Iguatu-CE, durante o período excepcional da pandemia Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu
Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu
Acompanhar as medidas tomadas pelos estabelecimentos de ensino visando minimizar prejuízos sofridos pelos 
consumidores no periodo da pandemia

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu

Trata-se de Ofício Circular advindo do CAOMACE, que encaminhou documentos e informações sobre a 
prevenção da disseminação do Covid-19 na coleta seletiva e atividades exercidas pelas associações e 
cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e reci

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu
Apurar possível irregularidade no processo de inscrição e recebimento do benefício “auxílio emergencial” por 
parte de servidor.

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu
Apurar possível irregularidade no processo de inscrição e recebimento do benefício “auxílio emergencial” por 
parte de servidor.

Procedimento 
Preparatório - 

PP
5ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu

Apurar denúncia de eventual improbidade administrativa ocorrida na Dispensa de Licitação nº 2020.05.12.01, 
que tem como objeto a contratação de serviços de locação de equipamentos e mão-de-obra, com a finalidade de 
conter aglomeração de pessoas.

Procedimento 
Preparatório - 

PP 
5ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu
Apurar a ocorrência de eventual superfaturamento na compra de testes rápidos para diagnóstico do COVID-19, 
por parte da Secretaria de Saúde do Município de Iguatu-CE;

Procedimento 
Preparatório - 

PP 
5ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu 

Acompanhar e verificar notícia de possíveis irregularidades na aquisição de cabines de higienização para a 
desinfecção e prevenção do Covid-19, por parte da secretaria de saúde do Município de Iguatu-CE e 
aparentemente sem comprovação científica da eficácia.



1380 Iguatu

1381 Iguatu 

1382 Independência

1383 Atendimento Independência

1384 Atendimento Independência

1385 Independência

1386 Independência

1387 Independência Representações contra aglomerações no Bar Paredão, além de perturbação ao sossego.

1388 Notícia de Fato Independência

1389 Notícia de Fato Independência

1390 Notícia de Fato Independência Auxílio emergencial. Irregularidade no pagamento.

1391 Notícia de Fato Independência

1392 Independência

1393 Independência

1394 Independência

1395 Notícia de Fato Ipaporanga

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE

Promotoria da 13ª Zona 
Eleitoral - 

Iguatu/Cedro/Quixelô
Acompanhamento da atuação eleitoral dos agentes políticos na 13ª Zona Eleitoral em tempos de pandemia do 
Corona Vírus.

Procedimento 
Preparatório - 

PP
5ª Promotoria de Justiça 

de Iguatu 
Acompanhar e fiscalizar  possíveis irregularidades no processo de inscrição e recebimento do benefício “auxílio 
emergencial” por parte de servidores públicos do Município de Iguatu.

Eleitoral – 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 39ª Zona 
Eleitoral - Independência

Orientar os gestores municipais na condução do Programa Social de Distribuição de Gás em botijão para as 
famílias em situação de maior vulnerabilidade social do Estado do Ceará, durante o estado de calamidade pública 
ocasionado pela pandemia do novo coron

Promotoria de Justiça de 
Independência

Representçaão pela apuração de possível falta de ações municipais de enfrentamento ao vírus, gerando risco à 
população; denúncia de possíveis "perseguições políticas"

Promotoria de Justiça de 
Independência

Representação para acompanhamento da situação de idosa em situação de risco e desassistida pela família, no 
contexto da pandemia.

Atividade Não 
Procedimental

Promotoria de Justiça de 
Independência

Representaçã para apuração do possível funcionamento clandestinio de academia, a portas fechadas, durante 
período vedado legalmente.

Atividade Não 
Procedimental

Promotoria de Justiça de 
Independência

Reclamação sobre a proibição ao deslocamento de pacientes com suspeita de COVID-19 nos mesmos carros - 
sem que haja o fornecimento de transporte específico.

Atividade Não 
Procedimental

Promotoria de Justiça de 
Independência

Promotoria de Justiça de 
Independência

Representação pelo adiamento de uma licitação que se realizaria as 09:00 horas do dia 26/03 no município de 
Independência (TP-SS 002/20/2020), no contexto da pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Independência

Apurar fatos veiculados em Representação: possível falta de ações de enfrnetamento ao coronavírus e 
informações oficiais não correspondentes ao fatos; falta d eplanejamento educacional.

Promotoria de Justiça de 
Independência

Promotoria de Justiça de 
Independência

Representação para acompanhamento da situação de idosa em situação de risco e desassistida pela família, no 
contexto da pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Independência

Acompanhar e fiscalizar  a ação da Prefeitura Municipal voltada à distribuição de benefícios em favor da 
população carente, em razão da situação da situação de emergência decretada por meio do Decreto Municipal nº 
128, de 18 de março de 2020.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Independência

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal. 
Licitações durante a COVID19.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Independência 
Acompanhar e fiscalizar  a política pública municipal de enfrentamento à pandemia de CORONAVÍRUS 
(COVID19)

Promotoria de Justiça de 
Ararendá (Ipaporanga)

Acompanhar e verificar possível recebimento indevido do auxílio emergencial por servidores públicos do 
Município de Ipaporanga.



1396 Ipaporanga

1397 Ipaporanga

1398 Atendimento Ipaumirim

1399 Atendimento Ipaumirim

1400 Notícia de Fato Ipaumirim Notícia de possível contratação irregular de servidores públicos, sem concurso público, no contexto da pandemia.

1401 Ipaumirim Fiscalizar o funcionamento dos Conselhos Tutelares durante o período da pandemia

1402 Ipaumirim Acompanhar elaboração do plano de contigência na área educacional relacionado a pandemia da COVID-19

1403 Ipaumirim

1404 Ipaumirim

1405 Ipaumirim

1406 Ipaumirim

1407

1408 Notícia de Fato Ipu

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 
Ararendá (Ipaporanga)

Acompanhar todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do 
COVID-19 e recomendar ao Município e à Secretaria Municipal de Saúde, que procedam à disponibilização, em 
sítio eletrônico, dos referidos gastos públicos.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 
Ararendá (Ipaporanga)

Acompanhar os fatos e atos administrativos relacionados aos gastos públicos no enfrentamento à Covid-19 e suas 
repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo de irregularidade ou ilicitude atuais e sem 
representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal de IPAPORANGA. 

Promotoria de Justiça de 
Ipaumirim

Possível descumprimento do decreto estadual determinando o fechamento de estabelecimentos comercial não 
essenciais devio a pandemia do coronavírus, sendo verificado pela polícia civil que a denúcia não procedia.

Promotoria de Justiça de 
Ipaumirim

Denúncia de decumprimento aos preceitos normativos que regulamentam o isolamento social nas cidades de 
Ipaumirim, Baixio e Umari.

Promotoria de Justiça de 
Ipaumirim

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipaumirim

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipaumirim

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipaumirim
Apurar a atuação das Policias Civil e Militar no combate e enfrentamento da pandemia do coronavírus, como as 
ações realizadas para dispersão das aglomerações de pessoas nos municípios de abrangência.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipaumirim
Acompanhar recomendação aos Prefeitos e Secretários de Saúde dos Municípios de Ipaumirim, Baixio e Umari, 
nas adequações ao combate as zoonoses em tempos de pandemia de corona vírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipaumirim 

Acompanhar políticas públicas e Recomendar aos gerentes de lotéricas, de Bancos e gerentes de Supermercados, 
Atacadões, Mercadinhos e demais estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios, situados nos 
Municípios de Ipaumirim, Baixio e Umari para que adotem as providências necessárias para evitarem filas e 
aglomerações em suas dependências e na frente de seus estabelecimentos, durante o período em que vigorar a 
situação de pandemia e calamidade pública, e suas repercussões jurídicas

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipaumirim 

Acompanhar e fiscalizar  a atuação do município quanto à realização de processos de compras, aquisições e 
contratações por meio de dispensa de licitação para o enfrentamento e combate a disseminação à COVID-19, 
como também, verificar possíveis irregularidades quanto à transparência com os gastos públicos.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Ipaumirim, 

Baixio e Umari
Promotoria de Justiça de 

Ipaumirim 

Acompanhar a retomada da coleta seletiva e reciclagem ocorra de modo seguro, e coerente com as orientações 
fornecidas pelas autoridades sanitárias para o enfrentamento desta pandemia da COVID-19, nos municípios de  
Ipaumirim, Baixio e Umari.

Promotoria de Justiça de 
Ipu

Acompanhar apoio à Cmunidade Circense pelos Municípios durante à Pandemia do Novo Coronavírus. Circo 
Fantástico instalado em Ipu.



1409 Notícia de Fato Ipu

1410 Notícia de Fato Ipu

1411 Ipu

1412 Ipueiras

1413 Ipueiras

1414 Ipueiras

1415 Ipueiras 

1416 Atendimento Iracema

1417 Notícia de Fato Iracema

1418 Iracema

1419 Iracema Acompanhar a saúde de pessoa idosa, infectada com Covid- 19

1420 Irapuan Pinheiro

1421 Irauçuba

1422 Notícia de Fato Itaiçaba Trata-se NF instaurada para verificar a situação  dos ciganos em Itaçaba, com relação ao COVID-19.

Promotoria de Justiça de 
Ipu

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Promotoria de Justiça de 
Ipu

Requer ao MP que requisite à Polícia Militar intensificar a realização de rondas pela cidade de Ipu, a fim de 
evitar aglomerações por conta da Pandemia Munidial causada pelo coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipu 
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de IPU-CEARÁ, para o enfrentamento da 
Covid-19. 

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria de Ipueira 
( 40ª Zona Eleitoral - 

Ipueiras/Poranga

Apurar a legalidade eleitoral das medidas adotadas por gestores públicos voltadas ao enfrentamento da situação 
de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19 nos municípios que compõem a 40ª Zona 
Eleitoral do Ceará

Procedimento 
Administrativo- 

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipueiras

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipueiras

Acompanhar todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do 
COVID-19 e recomendar ao Município e à Secretaria Municipal de Saúde, que procedam à disponibilização, em 
sítio eletrônico, dos referidos gastos públicos.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipueiras
Acompanhar e fiscalizar  as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do município de 
IPUEIRAS-CE para o enfrentamento desta pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Iracema

Reclamação contra AGLOMERAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE OBRA no DISTRITO SÃO JOÃO, ZONA 
RURAL, ERERÉ/CE, por responsabilidade do PREFEITO

Promotoria de Justiça de 
Iracema

POSSÍVEIS FRAUDES NO RECEBIMENTO INDEVIDO DO AUXILIO EMERGENCIAL POR DIVERSOS 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Iracema
ACOMPANHAR AS PROVIDÊNCIAS QUE ESTÃO SENDO ADOTDAS PELO MUNICÍPIO DE IRACEMA 
DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. 

Processo 
Judicial (1º 

grau)
Promotoria de Justiça de 

Iracema

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria de Justiça de 
Solonópole (Irapuan 

Pinheiro)

acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal. Acompanhar todas as medidas tomadas pelo município em face 
ao enfrentamento da pandemia COVID-19, bem como os investimentos, gastos públicos e demais medidas 
relacionadas ao supracitado tema.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Irauçuba

Acompanhar todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do 
COVID-19 e recomendar ao Município e à Secretaria Municipal de Saúde, que procedam à disponibilização, em 
sítio eletrônico, dos referidos gastos públicos.

Promotoria de Justiça de 
Jaguaruana (Itaiçaba)



1423 Notícia de Fato Itaiçaba

1424 Notícia de Fato Itaitinga

1425 Itaitinga

1426 Notícia de Fato Itaitinga Apurar supostas fraudes praticadas por servidores municipais que receberam o auxílio emergencial.

1427 Notícia de Fato Itaitinga

1428 Notícia de Fato Itaitinga

1429 Notícia de Fato Itaitinga

1430 Notícia de Fato Itaitinga

1431 Itaitinga

1432 Itaitinga

1433 Atendimento Itapajé Representação sobre possível retomada de trabalho na ASSISTENCIA SOCIAL mas com AUSENCIA DE EPIs 

1434 Notícia de Fato Itapajé

1435 Notícia de Fato Itapajé

1436 Notícia de Fato Itapajé

1437 Notícia de Fato Itapajé

1438 Notícia de Fato Itapajé Representação sobre possível retomada de trabalho na ASSISTENCIA SOCIAL mas com AUSENCIA DE EPIs 

Promotoria de Justiça de 
Jaguaruana (Itaiçaba)

ANALISE DE POSSÍVEL FRAUDE PRATICADA POR SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAIÇABA EM 
FACE DO AUXÍLIO EMERGENCIAL CONCEDIDO PELO GOVERNO FEDERAL.

1ª Promotoria de Justiça 
de Itaitinga

Assunto: Convocação do concurso publico da prefeitura municipal de Itaitinga edital 001/2015, no contexto da 
pandemia (emergências sanitária e financeira).

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Itaitinga
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Itaitinga, para o enfrentamento da 
Covid-19.

2ª Promotoria de Justiça 
de Itaitinga

2ª Promotoria de Justiça 
de Itaitinga

Apurar supostas fraudes praticadas or servidores públicos municipais que receberam o auxílio emergencial do 
governo federal.

2ª Promotoria de Justiça 
de Itaitinga

Apurar supostas fraudes praticadas por servidores municipais que receberam o auxílio emergencial do governo 
federal.

2ª Promotoria de Justiça 
de Itaitinga

Apurar supostas fraudes praticados por servidores públicos municipais que receberam o auxílio emergencial do 
governo federal.

2ª Promotoria de Justiça 
de Itaitinga

Acomanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Itaitinga

Acompanhar recomendação ao sr. prefeito do município de Itaitinga e às secretarias de saúde e de finanças que 
procedam à disponibilização, em sítio eletrônico, de todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e 
mitigação da pandemia decorrente do COVID-19. 

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Itaitinga

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

1ª Promotoria de Justiça 
de Itapajé

1ª Promotoria de Justiça 
de Itapajé

Apurar fatos acerca do fornecimento de Merenda escolar no período de suspensão das aulas em virtude das 
medidas de prevenção ao COVID-19.

1ª Promotoria de Justiça 
de Itapajé

DENÚNCIA ANONIMA sobre familiares de paciente R. confirmada com covid-19 no dia 03/04/2020, que 
estariam circulando pela cidade, mesmo com as orientações pela secretaria de saúde serem para cumprirem a 
quarentena.

1ª Promotoria de Justiça 
de Itapajé

Apurar eventual violação aos princípios administrativos em celebração de contrato de locação de imóvel urbano 
para instalação e funcionamento do Centro Obstétrico do Hospital e Maternidade João Ferreira Gomes, sob a 
responsabilidade da Secretaria de Secretaria de Saúde de Itapajé, com fundamento no enfrentamento à Pandemia 
de Coronavírus e no contágio disseminado em larga escala.

1ª Promotoria de Justiça 
de Itapajé

Reclamação de cidadão, via whatsapp, sobre recusa ao pagamento de seu auxílio emergencial, por sua ex-mulher 
estar recebendo o bolsa família.

1ª Promotoria de Justiça 
de Itapajé



1439 Itapajé

1440 Itapajé

1441 Atendimento Itapajé

1442 Itapipoca

1443 Itapipoca

1444 Itapipoca

1445 Itapipoca

1446 Itapipoca

1447 Itapipoca

1448 Notícia de Fato Itapipoca Possível falta de EPI para os profissionais da saúde no combate à covid-19.

1449 Notícia de Fato Itapipoca Denuncia de descumprimento dos Decretos Estaduais de combate à Covid-19.

1450 Notícia de Fato Itapipoca Apurar denúncia que a empresa Ramlive está desrespeitando os Decretos Estaduais de combate à Covid-19.

1451 Notícia de Fato Itapipoca Denúncia que a empresa Lojas Americanas está desrespeitando o Decreto Municipal nº 44/2020.

1452 Notícia de Fato Itapipoca Denúncia de aglomeração e não uso de máscaras em campeonato de sinuca.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Itapajé
Acompanhar e verificar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do município de 
Itapajé para o enfrentamento desta pandemia

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Itapajé

Acompanhar os gastos públicos durante esta pandemia da COVID-19, a conformidade não apenas dos decretos 
emergenciais mas também das consequentes contratações, a fim de avaliar se os respectivos processos de 
dispensa licitatória observam as exigências da Lei 8.666/93 à luz das profundas alterações da Lei 13.979/2020 
(com a redação da Medida Provisória nº 926/2020), bem como os imperativos de moralidade, isonomia, 
impessoalidade, publicidade e economicidade, além de garantir que as contratações sejam realizadas apenas para 
produtos e serviços que guardem estrita pertinência com medidas de enfrentamento da pandemia, objeto 
específico dos decretos municipais, evitando desvio de finalidade do instrumento legal.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Itapajé
Representação sobre possível FRAUDE em contrato para aquisição de MERENDA ESCOLAR  - Pregão na 
modalidade Eletrônica no Município de Itapajé. Enumeradas várias possíveis irregularidades;

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Itapipoca

Apuração da REALIZAÇÃO DE EVENTO PARTICULAR (FESTA) EM DESCUMPRIMENTO COM AS 
NORMAS SANITÁRIAS REFERENTES AO ESTADO DE EMERGÊNCIA ESTADUAL E MUNICIPAL - 
COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Itapipoca

Recomendação para Município e Secretaria municipal de Assistência Social elaborarem plano de contingência 
voltado à população em situação de rua, bem como adotem medidas que permitam o isolamento social, higiene e 
alimentação, diante da situação de crise 

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Itapipoca

Recomendar providências ao(a) Prefeito(a) Municipal, Secretário(a) de Saúde, Gestores Públicos Municipais de 
Itapipoca com atribuição para o enfrentamento da pandemia pelo CORONAVÍRUS, às Instituições de Longa 
Permanência para Idosos - ILPIs.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Itapipoca

Recomendar providências ao Sr. Prefeito Municipal, Secretário de Saúde, Secretária de Assistência Social, 
Gestores Públicos Municipais com atribuição para o enfrentamento da pandemia pelo CORONAVÍRUS, para os 
pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Itapipoca

Recomendar providências ao Sr. Prefeito Municipal, à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal de 
Assistência Social e aos demais Gestores Públicos Municipais com atribuição para o enfrentamento da pandemia 
pelo CORONAVÍRUS, aos Conselhos Municipais e outras entidades.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Itapipoca
Acompanhar e apurar a aplicação do Decreto Municipal nº 42/2020. Legalidade e adequação fática. Obrigações à 
Polícia Militar. Prefeito. Exame da competência da autoridade.

2ª Promotoria de Justiça 
de Itapipoca

2ª Promotoria de Justiça 
de Itapipoca

2ª Promotoria de Justiça 
de Itapipoca

2ª Promotoria de Justiça 
de Itapipoca

2ª Promotoria de Justiça 
de Itapipoca



1453 Itapipoca

1454 Itapipoca

1455 Atendimento Itapipoca Representação contra possível Preço abusivo de máscaras N95 e outras, pela empresa Reabilita Saúde e Vida. 

1456 Notícia de Fato Itapipoca

1457 Notícia de Fato Itapipoca

1458 Notícia de Fato Itapipoca

1459 Itapipoca

1460 Itapipoca

1461 Itapipoca Apuração de possível Conduta Vedada. Distribuição de Vale Gás e promoção pessoal. COVID-19.

1462 Itapipoca 

1463 Itapiúna

1464 Itapiúna

1465 Atendimento Itarema

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Itapipoca
Acompanhar todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente da 
Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Itapipoca
Acompanhar a regularidade do funcionamento do Conselho Tutelar de Itapipoca, tendo em vista as informações 
oriundas da Ouvidoria do Ministério Publico do Estado do Ceará.

4ª Promotoria de Justiça 
de Itapipoca

4ª Promotoria de Justiça 
de Itapipoca

Aferir solicitação da Secretaria de Educação de Itapipoca concernente à distribuição dos itens que comporiam a 
merenda escolar em kits para os alunos em virtude da paralisação das atividades escolares em face do 
coronavírus.

4ª Promotoria de Justiça 
de Itapipoca

Apurar denúncia encaminha a este Órgão Ministerial referente a cobrança de preços abusivos de produtos 
relacionados à prevenção do novo coronavírus.

4ª Promotoria de Justiça 
de Itapipoca

Trata-se de demanda aportada nesta Promotoria de Justiça requerendo a intervenção deste órgão ministerial no 
sentido de adotar as providência cabíveis para redução das mensalidades escolares durante este período de 
Pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria da 17ª Zona 
Eleitoral - 

Itapipoca/Tururu
APURAÇÃO DE POSSÍVEIS CONDUTAS VEDADAS. PERÍODO CORONAVÍRUS. AUTOPROMOÇÃO. 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS/INSUMOS. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria da 17ª Zona 
Eleitoral - 

Itapipoca/Tururu
DOAÇÃO DE BENS, ALIMENTOS E VALORES. PERÍODO DE PANDEMIA - COVID19. EXPEDIR 
RECOMENDAÇÃO.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria da 17ª Zona 
Eleitoral - 

Itapipoca/Tururu

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Itapipoca
Acompanhar e verificar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do município de 
Itapipoca para o enfrentamento desta pandemia

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Itapiúna

Acompanhar todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do 
COVID-19 e recomendar ao Município e à Secretaria Municipal de Saúde, que procedam à disponibilização, em 
sítio eletrônico, dos referidos gastos públicos.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

itapiúna

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Promotoria de Justiça de 
Itarema

Reclamação sobre Campanha de vacinação contra gripe  - Descrição: O município não estaria cumprindo o prazo 
estabelecido pelo Ministério da Saúde para aplicar a vacina contra a influenzae nos grupos indicados, sob 
alegativa de dificuldades inerentes à pandemia, embora a vacinação seja importante para evitar comorbidades.



1466 Itarema

1467 Notícia de Fato Itarema

1468 Notícia de Fato Itarema Trata-se Ofício encaminhado pelo MPF noticiando supostas contratações irregulares no contexto da pandemia.

1469 Notícia de Fato Itarema

1470 Itarema

1471 Notícia de Fato Itatira

1472 Itatira

1473 Itatira

1474 Itatira

1475 Itatira

1476 Jaguaretama

1477 Jaguaretama

1478 Jaguaretama

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
Promotoria de Justiça de 

Itarema
Apurara denúncia contra pré candidato a vereador pelo município de Itarema, Rodrigo Marinheiro (visita a 
famílias, promoção de reuniões com aglomerações e outros).

Promotoria de Justiça de 
Itarema

Trata-se de Notícia de Fato para providências preliminares quanto às informações apresentadas em texto 
jornalístico divulgado no jornal Diário do Nordeste no dia 30 de janeiro de 2020, as quais tratam dos gastos 
públicos para realização do Ita Folia (evento produtor de aglomeração).

Promotoria de Justiça de 
Itarema

Promotoria de Justiça de 
Itarema

Apurar denúncia relativa à Campanha de vacinação contra gripe : O município não estaria cumprindo o prazo 
estabelecido pelo Ministério da Saúde para aplicar a vacina contra a influenzae nos grupos indicados - medida 
importante para evitar as comorbidades em casos de Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Itarema 
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Itarema, para o enfrentamento da 
Covid-19.

Promotoria de Justiça de 
Itatira

VIAGEM DE 123 TRABALHADORES AO ESTADO DE SÃO PAULO EM MEIO AS MEDIDAS DE 
ENFRENTAMENTO AO COVID-19

Procedimento 
Administrativo- 

PA
Promotoria de Justiça de 

Itatira

Fiscalizar e fomentar a adoção das  providências necessárias para evitar, em todo território municipal, a 
realização de eventos que possam gerar aglomeração de pessoas, durante o período em que vigorar a situação 
emergencial de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Itatira

Acompanhar os fatos e atos administrativos que envolvam dispêndio de recursos públicos praticados no contexto 
da pandemia do coronavírus no município de Itatira e suas repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem 
indicativo de possíveis irregularidades ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições 
do Poder Executivo Municipal

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Itatira 

Averiguar e fiscalizar o correto cumprimento de medidas de combate ao vírus COVID-19, bem como o correto 
cumprimento do Decreto Municipal nº 003/2020 e dos Decretos Estaduais nº 33.510 e nº 33.519 e, notadamente, 
verificar se estabelecimentos de cunho religioso, academias de ginástica, dentre outros, estão respeitando os 
planos de contingências de âmbito nacional, estadual e municipal

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Itatira 

Fiscalizar e fomentar a adoção das  providências necessárias para evitar, em todo território municipal, a 
realização de eventos que possam gerar aglomeração de pessoas, durante o período em que vigorar a situação 
emergencial de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

Eleitoral – 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 72ª Zona 
Eleitoral - 

Jaguaretama/Jaguaribara
Fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas por gestores públicos voltadas ao enfrentamento da 
situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus.

Eleitoral – 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 72ª Zona 
Eleitoral - 

Jaguaretama/Jaguaribara
Fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas por gestores públicos voltadas ao enfrentamento da 
situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Jaguaretama
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelos municípios de Jaguaretama e Jaguaribara para o 
enfrentamento da Covid-19



1479 Jaguaretama

1480 Jaguaribara

1481 Jaguaribara

1482 Atendimento Jaguaribe

1483 Notícia de Fato Jaguaribe

1485 Jaguaribe

1486 Jaguaribe

1487 Notícia de Fato Jaguaruana

1488 Notícia de Fato Jaguaruana

1489 Notícia de Fato Jaguaruana SITUAÇÃO  DOS CIRCOS NA PANDEMIA NO MUNICIPIO DE JAGUARUANA.

1490 Notícia de Fato Jaguaruana

1491 Jaguaruana

1492 Notícia de Fato Jardim

1493 Notícia de Fato Jardim

1494 Notícia de Fato Jardim

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Jaguaretama

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades nos pedidos e recebimentos de auxílio emergencial, por parte 
de servidores públicos, do Município de Jaguaribara, no período da Pandemia, como também, para fiscalizar as 
providências cabíveis, por parte dos Órgãos competentes.

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria de Justiça de 
Jaguaretama 
(Jaguaribara)

Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelos municípios de Jaguaretama e Jaguaribara para o 
enfrentamento da Covid-19

Procedimento 
Administrativo-

PA

Promotoria de Justiça de 
Jaguaretama 
(Jaguaribara)

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades nos pedidos e recebimentos de auxílio emergencial, por parte 
de servidores públicos, do Município de Jaguaribara, no período da Pandemia, como também, para fiscalizar as 
providências cabíveis, por parte dos Órgãos competentes.

Promotoria de Justiça de 
Jaguaribe

Assunto: Concurso Publico - Descrição: Gostaria de me manifestar onde estamos vivendo uma pandemia e a 
mesma vem só crescendo em Jaguaribe e a cidade reabriu edital, fazendo assim que pessoas fiquem expostas as 
outras gerando aglomeração e disseminando mais ainda o vírus espero que a data dessa prova prorrogue.

Promotoria de Justiça de 
Jaguaribe

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Jaguaribe
Acompanhar asmedidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Jaguaribe 

Acompanhar políticas públicas e Recomendar ao Senhor Prefeito do Município de Cedro-CE e às secretarias de 
saúde e de finanças que procedam à disponibilização, em sítio eletrônico, de todos os gastos públicos 
relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19.

Promotoria de Justiça de 
Jaguaribe

FISCALIZAR POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DE DECRETO MUNICIPAL POR PARTE DA EMPRESA 
TUBOARTE.

Promotoria de Justiça de 
Jaguaruana

MUNICÍPIO REQUER MANIFESTAÇÃO DO MP SOBRE REDAÇÃO DE DECRETO ACERCA DE 
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA 

Promotoria de Justiça de 
Jaguaruana

Promotoria de Justiça de 
Jaguaruana

ANALISE DE POSSÍVEL FRAUDE PRATICADA POR SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAIÇABA EM 
FACE DO AUXÍLIO EMERGENCIAL CONCEDIDO PELO GOVERNO FEDERAL.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Jaguaruana

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal; exame 
de cópias digitalizadas dos processos de dispensa e das notas de empenho referentes aos pagamentos das 
contratações feitas para enfrentamento a Pandemia do Covid-19

Promotoria de Justiça de 
Jardim

Trata-se de demanda instaurada pelo órgão do CAOPIJE solicitando informações desta Promotoria de Justiça 
acerca do Plano de Contingência para a execução dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial de 
alta e média complexidade em decorrência da pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Jardim

Representação para apuração de possível abuso de poder praticado pelo Prefeito de Jardim ao bloquear acessoa 
ao Bolsa Família e outros fatos.

Promotoria de Justiça de 
Jardim

Demanda instaurada através de declarações de muniícipe denunciando possível irregularidade no programa de 
auxílio emergencial envolvendo seu filho.



1495 Jardim Acompanhamento da aplicação de decreto municipal de isolamento social rígido e outras providências.

1496 Jardim

1497 Jardim Fiscalização sobre os contratos de aquisição de bens e serviços para o combate à pandemia do novo coronavírus.

1498 Jardim Acompanhar os contratos de aquisição de bens e serviços para o combate à pandemia do novo coronavírus.

1499 Notícia de Fato Jati

1500 Jati

1501 Atendimento

1502 acompanhar políticas públicas de educação em face da pandemia do Coronavírus.

1503

1504

1505 Notícia de Fato Acompanhar providências preventivas ao Coronavírus nos estabelecimentos prisionais

1506

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Jardim

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Jardim

Acompanhar as providências e mediadas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus e 
mecanismos de manutenção da atividade pedagógica, por parte das unidades de ensino situadas na cidade de 
Jardim.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Jardim

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Jardim

Promotoria de Justiça de 
Porteiras (Jati)

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Porteiras (Jati)
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do Município de Porteiras para o 
enfrentamento desta pandemia;

Jijoca de 
Jericoacoara

Promotoria de Justiça de 
Jijoca de Jericoacoara

Assunto: Concurso Público Jijoca de Jericoacoara-2019  - Descrição: Estou classificada no concurso de Jijoca de 
Jericoacoara para o cargo de enfermeiro, pelo edital nº 001/2019, de 12 de fevereiro de 2019, cujo resultado foi 
homologado em 29 de julho de 2

Procedimento 
Administrativo-

PA
Jijoca de 

Jericoacoara
Promotoria de Justiça de 

Jijoca de Jericoacoara

Procedimento 
Administrativo-

PA
Jijoca de 

Jericoacoara
Promotoria de Justiça de 

Jijoca de Jericoacoara

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal. Visa 
fiscalizar as contratações e despesas realizadas pelo Município visando o combate à Pandemia do COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Jijoca de 

Jericoacoara
Promotoria de Justiça de 
Jijoca de Jericoacoara 

Acompanhar e fiscalizar  as providências que estão sendo adotadas pelo município de Jijoca de Jericoacoara, para 
o enfrentamento da Covid-19.

Juazeiro do 
Norte

10ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
10ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte
Fiscalizar as medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus (Covid-19) na Penitenciária Industrial 
Regional do Cariri - PIRC.



1507 Notícia de Fato

1508 Notícia de Fato

1509

1510

1511

1512

1513

1514 Notícia de Fato

1515 Notícia de Fato

1516

1517 Notícia de Fato

1518 Notícia de Fato

Juazeiro do 
Norte

10ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte 

(Unidade 
Descentralizada do 

Decon -  Juazeiro do 
Norte)

Apurar possível descumprimento da Lei Estadual  17.1208/2020, por parte da FMJ, que dá 20% de desconto na 
mensalidade, em decorrência da pandemia pelo COVID-19.

Juazeiro do 
Norte

10ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte 

Unidade Descentralizada 
do Decon -  Juazeiro do 

Norte
Apurar possível não concessão de desconto na mensalidade por parta da FMJ, em razão da pandemia, em 
desobediência às normas vigentes.

Atividade Não 
Procedimental

Juazeiro do 
Norte

13ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Reunião com a equipe técnica do CREAS para apresentarem o andamento da execução das medidas em meio 
aberto durante a pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
13ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

Recomendar ao Prefeito e ao Secretario Municipal de Assistência Social de Juazeiro do Norte para a criação de 
plano de contigência nos serviços de acolhimento institucional relacionado à pandemia do Coronavírus (COVID-
19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
13ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte
Acompanhar elaboração do Plano de Contingência na área educacional relacionado à pandemia de Coronavírus 
(COVID-19)

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
13ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte
Recomendar a adoção de medidas que assegurem o funcionamento dos Conselhos Tutelares durante o estado de 
emergência decretado em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
13ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

Acompanhar e fomentar política pública. Socioeducação. Necessidade de reestruturação de Plano de 
Contingência na área socioeducativa relacionado à pandemia de COVID-19. Dever de garantir a proteção integral 
de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

Juazeiro do 
Norte

14ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Sugere que o MP avalie a possibilidade de indicar que a prefeitura realize a convocação e posse dos Fiscais de 
Serviços Públicos para atuar frente a pandemia. Visto que atualmente essa função vem sendo desempenhada por 
servidores temporários (já antes da pandemia), mesmo estando o concurso já homologado e apto a realizar a 
convocação dos candidatos.

Juazeiro do 
Norte

14ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Representa pela apuração da legalidade e motivações da possível omissão do municíipo em convocar 
profissionais efetivos concursados, que iriam trabalhar no enfrentamento à pndemia, dando preferência à 
manutenção de contratos temporários injustificadamente.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
14ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

PA instaurado para Acompanhar o  Ministério Público quanto às fases sobrestadas de concurso referentes aos 
cargos de Agente Municipal de Trânsito e Guarda Civil Metropolitano (exame médico, teste físico e curso de 
formação), dada a pandemia da COVID-19.

Juazeiro do 
Norte

15ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Acompanhar e verificar a denúncia de que a Prefeitura contratou por dispensa de licitação determinada empresa 
para locação de 08(oito) banheiros químicos pelo prazo de três meses em possível sobrepreço. Contexto da 
pandemia.

Juazeiro do 
Norte

15ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Acompanahr e fiscalizar denúncia de suspeita de superfaturamento em licitações destinadas às ações de combate 
à propagação do COVID-19 em Juazeiro do Norte.
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1520

1521 Notícia de Fato

1522 Notícia de Fato

1523 Notícia de Fato

1524 Notícia de Fato Notícia acerca de evento religioso que pode gerar aglomeração de pessoas em tempo de pandemia.

1525 Notícia de Fato Referente à obrigatoriedade da exigência do uso de máscaras durante a pandemia do covid-19.

1526 Notícia de Fato

1527 Notícia de Fato

1528 Notícia de Fato Denúncia riscos contaminação Covid-19

1529 Notícia de Fato Apurar possível Emprego irregular e distribuição de insumo hospitalar - soro, no contexto da pandemia.

1530 Notícia de Fato Denúncia de que a Academia TREINAR está descumprindo Decreto Estadul (COVID-19)

1531 Notícia de Fato

1532 Notícia de Fato

Juazeiro do 
Norte

1ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Procedimento extrajudical instaurado para acompanhar as medidas necessária para evitar a disseminação do 
Coronavírus na Cadeia Pública de Juazeriro do Norte.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
1ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte
Procedimento extrajudical instaurado para acompanhar as medidas necessária para evitar a disseminação do 
Coronavírus na Cadeia Pública de Juazeriro do Norte.

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Representação relativa a trabalho irregular, além da carga horária e em deserespeito às medidas sanitprias por 
parte de profissionais na área de transito, no setor privado (autoescolas capital e interior), nos períodos da data 
dia 19/03/2020 e 25/03/2020.

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Representação contra EMPRESA QUE NÃO ESTARIA CUMPRINDO AS NORMA DE SEGURANÇA 
CONTRA O CORONA VIRUS E AINDA COM A UTILIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO A AUMENTAR O 
RISCO DE CONTAMINAÇÃO.

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

denúncia dando conta de funcionamento irregular da empresa JUAÇO, inclusive com atendimento ao público. O 
denunciante inclusive informou que os proprietários da empresa teriam testado positivo para o CORONAVÍRUS

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Denúncia sobre obra no Romeirão, que vai de encontro ao Decreto do Governo do Estado, onde se verificaria a 
presença de mais de 100 funcionários dos quais apenas 30% ou 20% usariam máscaras, o restante sem nenhum 
equipamento de proteção.

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Reclamação contra o BRADESCO, que haveria descontado irregularmente descontou uma presatação do 
empréstimo de servidores ativos e aposentados do município de Juazeiro do Norte, mas estaria exigindo 
atendimento presencial para a correção do caso

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Assunto: Falta de assistência de saúde em Juazeiro do Norte  - Descrição: A UPA da lagoa seca já está construída 
há mais de 6 anos e nunca foi entregue para a população.

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Trata-se de aviso da realização de licitação da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte na modalidade pregão 
presencial, o qual ocorrerá no dia 17/06/2020, indo de encontro ao distanciamento social ocasionado pela 
pandemia do coronavírus.
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Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Trata de denúncias recebidas através das redes sociais de que a ala instalada no Hospital São Lucas para 
pacientes diagnosticados com Covid-19 estava sem plantonista presencial no período noturno, não obtante a 
existência de uma média de 10 pacientes internados.

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Reclamação sobre Estabelecimento comercial, cujo o dono estaria com coronavírus, de acordo com várias 
pessoas e uma agente de saúde da área. Entretanto, o dono do estabelecimento continua trabalhando 
normalmente, sem cumprir o isolamento social.

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Noticia de que, não obstante vedação, em algumas das residências do empreendimento Cidades Cariris, ocorrem 
festas não restritas aos moradores do imóvel e que inúmeros moradores costumam circular pelas áreas comuns 
sem a devida utilização de máscaras e com aglomerações.

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Necessidade de averiguação da segurança quanto aos resultados dos exames da covid-19, bem como a 
regularidade nos casos notificados.

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Representação contra Bar aberto publicamente e com aglomerações nos fins de semana com mais de 200 pessoas 
durante a madrugadas; a polícia militar teroa recebido várias denuncias, sem resultado.

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Possíveis erros nos dados relacionados às pessoas que testaram positivo para COVID-19, colhidos pelo Posto de 
Saúde do bairro Leandro Bezerra.

Notícia de Fato 
-NF

Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Acompanhar a informação encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça  de Juazeiro do Norte de que o crescimento 
da COVID-19 no interior do Estado colocou as duas maiores cidades em "lockdow", dentre elas Juazeiro do 
Norte.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
2ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

Nota Informativa nº 08/2020-Ministério da Saúde-Secretaria de Vigilância em Saúde-Recomendações aos 
Agentes de Combate a Endemias (ACE) para adequação das ações de vigilância e controle de zoonoses frente à 
atual situação epidemiológica.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
2ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

Procedimento Administrativo instaurado para averiguar e recomendar ações aos gestores do Públicos do 
Município com atribuição para o enfrentamento da pandemia pelo CORONAVÍRUS, para os pontos de atenção 
da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
2ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte
Procedimento destinado à expedir recomendações às funerárias de Juazeiro do Norte em relação aos 
sepultamentos e velórios no período de pandemia do COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
2ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
2ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte
Acompanhamento da RECOMENDAÇÃO Nº 05/2020, destinada aos hospitais situados em Juazeiro do Norte-
planos de contingenciamento do novo CORONAVÍRUS.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
2ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte
Acompanhar e verificar  a notícia de possível descumprimento de regras de distanciamento social e uso 
obrigatório de máscaras fora das residências e, ainda,  realização de festas em residências e condomínios.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
2ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte
Protocolo instaurado de ofício pela 2ª Promotoria de Justiça em virtude de dever fiscalizatório em face da 
pandemia da covid-19.
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Juazeiro do 
Norte

2ª Promotoria de Justiça 
de Maranguape

Juazeiro do 
Norte

3ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

ACOMPANHAMENTO DO FUNCONAMENTO DA ILPI LAFIS; INFORMAÇÕES REQUISIÇÃO 
MINISTERIAL Nº 01/2020.

Juazeiro do 
Norte

3ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Atendimento de idosa em situação de vulnerabilidade (contexto da pandemia), a partir de representação da 
Presidenta do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMDI.

Juazeiro do 
Norte

3ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Acompanhamento, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho - SEDEST de Juazeiro do Norte 
sobre local indicado para encaminhamento dos idosos institucinalizados, caso recebam o disgnóstico de Covid-
19.

Juazeiro do 
Norte

3ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

O Conselho Municipal dos Idosos de Juazeiro do Norte informa achegada dos 240 testes rápidos, oriundos da 
Secretaria de Saúde do Estado, para serem utilizados nas Instituições de Longa Permanência, além de outras 
informações.

Juazeiro do 
Norte

3ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Acompanhamento, junto à Secretaria de Saúde do município de Juazeiro do Norte/CE, da destinação dos 240 
(duzentos e quarenta) testes rápidos, após 10 dias de sua chegada.

Juazeiro do 
Norte

3ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Averiguar, junto à Superintendência Estadual da Regional de Saúde do Cariri, o motivo da demora na aplicação 
dos testes rápidos nas Instituições de Longa Permanência para Idoso - ILPI's.

Juazeiro do 
Norte

3ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Trata-se de ofício enviado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI informando que a quantidade 
de ILPI's cadastrados pelo Estado não condiz com a quantidade enviada pelo Município, bem como informa a 
necessidade do encaminhamento de mais EPI'

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
3ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

objeto de orientar e fiscalizar as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) na cidade de Juazeiro do 
Norte/CE acerca da adoção das medidas preventivas adequadas para conter a contaminação, propagação e 
transmissão local do Novo Coronavírus cau

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
3ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

Acompanhar inspeções realizadas na Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPIs o Albergue Sagrada 
Família com o objetivo de verificar as medidas de prevenção no combate a COVID-19, adotadas pela instituição 
e demais demandas relativas a saúde dos internos.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
3ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

Acompanhar inspeções realizadas na Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPIs o Lar Fraterno Irmã 
Scheilla - LAFIS, com intuito de fiscalizar e acessorar quanto as medidas a serem adotadas no que tange o 
combate a COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
3ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

Acompanhar inspeções realizadas na Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPIs a Casa da Esperança 
São Pio de Pietrelcina com o objetivo de verificar as medidas de prevenção no combate a COVID-19, adotadas 
pela instituição e demais demandas decorrentes.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
3ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

Acompanhar inspeções realizadas na Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPIs a Casa da Esperança 
São Pio de Pietrelcina com o objetivo de verificar as medidas de prevenção no combate a COVID-19, adotadas 
pela instituição e demais demandas.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
3ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

Acompanhar inspeções realizadas na instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI, a Associação 
Assistencial José Bezerra de Menezes - CASA DO IDOSO, no exercício 2020, com o objetivo de verificar as 
medidas de prevenção no combate a COVID-19, adotad



1561 Notícia de Fato

1562

1563 Atendimento

1564

1565

1566

1567

1568

1569 Atendimento Reclamação sobre possível Preço indevido e baixa qualidade de máscaras pela empresa Cralab.

1570 Atendimento

1571 Atendimento

Juazeiro do 
Norte

7ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Fiscalização de recursos públicos aplicáveis na prevenção e combate à Pandemia do Novo Coronavírus no 
Município de Juazeiro do Norte

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
7ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possível possíveis 
irregularidades ou possível possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder 
Executivo Municipal. Fiscalização de recursos públicos aplicáveis na prevenção e combate à Pandemia do Novo 
Coronavírus no Município.

Juazeiro do 
Norte

9ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

RECLAMAÇÃO DE PROFISIONAL CATADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, QUE EXERCE SEU OFÍCIO 
NO "LIXÃO" DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, RELATANDO QUE O MUNICÍPIO IRÁ 
ENCERRAR AS ATIVIDADES NAQUELE LOCAL PREOCUPADO COM AS CONSEQUÊNCIAS DA 
DECISÃO.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
9ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de adotar medidas urgentes em razão da 
Pandemia do Coronavírus, a fim de evitar contágio nas agências bancárias de Juazeiro do Norte/CE.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte
9ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte
Acompanhar a retomada da coleta seletiva e reciclagem ocorra de modo seguro, e coerente com as orientações 
fornecidas pelas autoridades sanitárias para o enfrentamento desta pandemia da COVID-19.

Eleitoral - 
Notícia de Fato 

Eleitoral
Juazeiro do 

Norte

Promotoria da 119ª Zona 
Eleitoral - Juazeiro do 

Norte/Jardim

Ofício para mencionar o Programa Social de Distribuição de Gás em Botijão para familias em situação de maior 
vulnerabilidade no Estado do Ceará, instituído pelo Decreto nº 33.546, de  21/04/2020, e para remeter um 
modelo de recomendação para acompanhament

Eleitoral – 
Notícia de Fato

Juazeiro do 
Norte

Promotoria da 28ª Zona 
Eleitoral - Juazeiro do 

Norte

Requerimento feito por vereadores de Juazeiro do Norte para obtenção de informações acerca da legalidade do 
Projeto de Indicação, que intenciona forncecer a mototaxistas e taxistas auxílio de R$50,00 (cinquenta reais) e 
cestas básicas, além de outras medidas.

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
Juazeiro do 

Norte
Promotoria de Justiça da 

28ª Zona Eleitoral

Procedimento instaurado a fim de Acompanhar e fiscalizar  as medidas adotadas por gestores públicos voltadas 
ao enfrentamento da situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Coronavírus, para fins 
eleitorais.

Juazeiro do 
Norte

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Juazeiro do Norte

Juazeiro do 
Norte

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Juazeiro do Norte

Representação relativa a trabalho irregular, além da carga horária e em deserespeito às medidas sanitprias por 
parte de profissionais na área de transito, no setor privado (autoescolas capital e interior), nos períodos da data 
dia 19/03/2020 e 25/03/2020. Solicitado ao MP apure a reclamação e solicite ao Detran em especial a CRT a lista 
de todas as CFC'S que mantiveram seus trabalhos normais nos feriados e período de isolamento da pandemia e 
que assim comprovados sejam punidas. . Endereço: CFCS DA CAPITAL E INTERIOR. Pessoas: Autoescolas da 
capital e interior do ceara.

Juazeiro do 
Norte

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Juazeiro do Norte

Representação contra EMPRESA QUE NÃO ESTARIA CUMPRINDO AS NORMA DE SEGURANÇA 
CONTRA O CORONA VIRUS E AINDA COM A UTILIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO A AUMENTAR O 
RISCO DE CONTAMINAÇÃO E PONDO O OBJETIVO DE LUCROS ACIMA DA SEGURANÇA DA 
POPULAÇÃO E DOS EMPREGADOS.
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Juazeiro do 
Norte

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Juazeiro do Norte

Reclamação contra o BRADESCO, que haveria descontado irregularmente uma presatação do empréstimo de 
servidores ativos e aposentados do município de Juazeiro do Norte, mas estaria exigindo atendimento presencial 
para a correção do caso

Juazeiro do 
Norte

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Juazeiro do Norte
Reclamação sobre o atraso na entrega da UPA da Lagoa Seca, construída há mais de 6 anos e nunca foi entregue 
para a população.

Juazeiro do 
Norte

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Juazeiro do Norte

Requerimento referente ao processo nº 09.2020.00001393-6, que recomendou a prefeitura de Juazeiro do Norte, 
medidas para combate ao COVID-19; requer ao MP que requisite à prefeitura realiar a convocação e posse dos 
Fiscais de Serviços Públicos para atuar frente a pandemia. Visto que atualmente essa função vem sendo 
desempenhada por servidores temporários (já antes da pandemia), mesmo estando o concurso já homologado e 
apto a realizar a convocação dos candidatos.

Juazeiro do 
Norte

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Juazeiro do Norte
Reclamação contra mau tratamento por parte dos donos do Cartório Paris em relação a empregados e clientes; 
medidas sanitárias.

Juazeiro do 
Norte

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Juazeiro do Norte

Requer acompanhamento da Ouvidoria a processo administrativo conduzido por PJ de Juazeiro do Norte atinente 
ao Concurso Público Candidatos aprovados em Concurso Público para o cargo de Procurador e Procurador 
Autárquico (Edital nº 001/2019, de 20 de março de 2019).

Juazeiro do 
Norte

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Juazeiro do Norte
Representação contra Bar aberto publicamente com aglomerações de mais de 200 pessoas durante a madrugadas; 
alega ainda que a polícia militar recebeu várias denúncias, sem efetividade.

Petição Inicial - 
Extrajudicial

Juazeiro do 
Norte

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Juazeiro do Norte
Trata-se de uma denúncia de suspeita de superfaturamento em licitações destinadas às ações de combate à 
propagação do COVID-19 em Juazeiro do Norte.

Petição Inicial - 
Extrajudicial

Juazeiro do 
Norte

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Juazeiro do Norte
Trate-se de uma denúncia por suspeita de direcionamento de licitação referente à compra de kits de livros 
didáticos e paradidáticos que ocorreu no período de 2018 a 2019 no município de Juazeiro do Norte.

Juazeiro do 
Norte

Unidade Descentralizada 
do Decon -  Juazeiro do 

Norte
Representação pela apuração de possível Preço abusivo e baixa qualidade de máscaras comercializadas pela 
pessoa jurídica Cralab.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte

Unidade Descentralizada 
do Decon -  Juazeiro do 

Norte

Procedimento Administrativo 01/2020 instaurado para acompanhar as políticas de contingenciamento adotadas 
pelos municípios abrangidos por esta Unidade Descentralizada, assim como as medidas adotadas pelas 
instituições financeiras (bancos e casas lotéricas)
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Procedimento 
Administrativo-

PA
Juazeiro do 

Norte

Unidade Descentralizada 
do Decon -  Juazeiro do 

Norte
Acompanhar as políticas públicas de contingenciamento da Pandemia do novo coronavírus (COVID-19) 
relacionadas a prestação dos serviços alusivos à educação, notadamente no que pertine às relaç

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa
Juazeiro do 

Norte

Unidade Descentralizada 
do Decon -  Juazeiro do 

Norte

Trata-se de Processo de Ofício instaurado no SINDEC (23.008.001.20-0000574) para apurar supostas infrações 
consumeristas do COLÉGIO PARAÍSO, em relação aos descontos nas mensalidades e fornecimento de serviços 
durante a pandemia do coronavírus.

Procedimento 
Administrativo 

– PA
Juazeiro do 

Norte

Unidade Descentralizada 
do Decon - Juazeiro do 

Norte

Acompanhar as políticas públicas adotadas no funcionamento dos mercados públicos, bem como o fornecimento 
de produtos e serviços pelos supermercados e congêneres em lojas físicas estabelecidas nesta urbe, em 
consonância com as diretrizes legais que regem as relações de consumo e as demais normas editadas durante o 
atual Estado de Emergência

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Jucás
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Jucás para o enfrentamento da Covid-
19.    

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Jucás

Recomendar ao Município de Cariús e ao Secretaria Municipal de Saúde, que adotem providências necessárias 
para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao coronavírus, fluxos de atendimento a pacientes com casos 
suspeitos, bem como sigam as medidas con

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Jucás

Recomendar ao Município de Cariús e ao Secretaria Municipal de Saúde, que adotem providências necessárias 
para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao coronavírus, fluxos de atendimento a pacientes com casos 
suspeitos, bem como sigam as demais medidas recomendadas tecnicamente.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 
Lavras da Mangabeira

Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19 (Alimentação e dias letivos)

Procedimento 
Administrativo-

PA
Lavras da 

Mangabeira
Promotoria de Justiça de 
Lavras da Mangabeira

Acompanhar todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do 
COVID-19 e recomendar ao Município e à Secretaria Municipal de Saúde, que procedam à disponibilização, em 
sítio eletrônico, dos referidos gastos públicos.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Limoeiro do 

Norte
1ª Promotoria de Justiça 
de Limoeiro do Norte

ACOMPANHAR/FISCALIZAR AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E/O SEREM ADOTADAS PARA O 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS..

Procedimento 
Administrativo-

PA
Limoeiro do 

Norte
1ª Promotoria de Justiça 
de Limoeiro do Norte

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Limoeiro do 

Norte
1ª Promotoria de Justiça 
de Limoeiro do Norte

Acompanhar e fiscalizar  a realização de sessão de licitação ocorrida na Secretaria Municipal de Educação de 
Limoeiro do Norte no mês de junho/2020, período de isolamento social e na vigência da legislação emergencial 
temporária sobre contratações públicas, no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, Desportes e Juventude 
(SECULDES).

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Limoeiro do 

Norte
2ª Promotoria de Justiça 
de Limoeiro do Norte 

Apurar notícia de possíveis irregularidades na aquisição de cabines de higienização para a desinfecção e 
prevenção do Covid-19. Acompanhar as providências discutidas durante reunião, no dia 12 de maio de 2020, por 
meio de videoconferência, realizadas com o Município de Limoeiro do Norte e demais instituições, para 
enfrentamento contra proliferação do novo coronavírus (COVID – 19).



1594 Acompanhar o funcionamento do Conselho Tutelar no contexto da atual pandemia de COVID-19.

1595

1596

1597 Atendimento Madalena

1598 Notícia de Fato Madalena

1599 Madalena

1600 Madalena

1601 Madalena

1602 Madalena

1603 Madalena

1604 Madalena 

1605 Maracanaú ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS E PROVIDÊNCIAS  CONTRA O CORONAVÍRUS.

1606 Notícia de Fato Maracanaú

Procedimento 
Administrativo-

PA
Limoeiro do 

Norte
3ª Promotoria de Justiça 
de Limoeiro do Norte

Procedimento 
Administrativo-

PA
Limoeiro do 

Norte
3ª Promotoria de Justiça 
de Limoeiro do Norte

Acompanhar asmedidas destinadas a garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19.

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
Limoeiro do 

Norte

Promotoria da 29ª Zona 
Eleitoral - Limoeiro do 

Norte/Quixeré
Acompanhar distribuição de gás em botijão para as famílias em situação de maior vulnerabilidade social nos 
municípios abrangidos pela 29ª Zona Eleitoral

Promotoria de Justiça de 
Madalena

Reclamação contra cidadão que exerce a atividade de "LOTAÇÃO" E QUE CONTINUARIA 
DESCUMPRINDO OS DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE ISOLAMENTO E 
OBRIGATORIEDADE DE MEDIDAS SANITÁRIAS E DE HIGIENE.

Promotoria de Justiça de 
Madalena

Apurar reclamação contra cidadão que exerce a atividade de "LOTAÇÃO" E QUE CONTINUARIA 
DESCUMPRINDO OS DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE ISOLAMENTO E 
OBRIGATORIEDADE DE MEDIDAS SANITÁRIAS E DE HIGIENE.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Madalena
Procedimento administrativo para o Acompanhar asprovidências que estão sendo adotadas pelo Município de 
Madalena para o enfrentamento da pandemia - CONVID 19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Madalena
Procedimento administrativo voltado para acompanhar a implantação do Plano Decenal Municipal de 
Atendimento Socioeducativo no Município de Madalena.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Madalena

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades ou possíveis ilicitude satuais e sem representar 
ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal .

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Madalena

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Madalena 
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do Direito Fundamental à Educação no contexto da atual 
pandemia de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Madalena

Acompanhar e fiscalizar  o cumprimento das determinações da Lei de acesso à informação e da Lei  de 
responsabilidade fiscal referentes à transparência da Gestão Pública e fiscal no âmbito do Poder Executivo 
Municipal de Boa Viagem. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
10ª Promotoria de Justiça 

de Maracanaú

12ª Promotoria de Justiça 
de Maracanaú

Denúncia de falta de EPI's em Hospital de Maracanaú, tais como máscaras, óculos, luvas e álcool gel, bem como 
encaminhamento de dispensa referente à aquisição de materiais médicos destinados ao enfrentamento da situação 
emergencial e de calamidade pública



1607 Notícia de Fato Maracanaú

1608 Maracanaú

1609 Maracanaú

1610 Maracanaú

1611 Maracanaú

1612 Notícia de Fato Maracanaú

1613 Notícia de Fato Maracanaú

1614 Notícia de Fato Maracanaú

1615 Notícia de Fato Maracanaú

1616 Notícia de Fato Maracanaú

1617 Notícia de Fato Maracanaú

1618 Notícia de Fato Maracanaú

1619 Maracanaú

1620 Atendimento Maracanaú

1621 Maranguape

12ª Promotoria de Justiça 
de Maracanaú

Informa que o hospital particular Campos Elísios localizado na cidade de Maracanaú, está sendo cedido de forma 
gratuita por 6 meses para tratamento das vítimas da COVID-19, ao governo do Estado.

Notícia de Fato - 
NF

12ª Promotoria de Justiça 
de Maracanaú

 Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19. Declínada a  atribuição para ao Ministério Público Federal.

Procedimento 
Preparatório - 

PP
12ª Promotoria de Justiça 

de Maracanaú

Apurar circunstâncias e legalidade. Informação de que o hospital particular Campos Elísios localizado na cidade 
de Maracanaú, está sendo cedido de forma gratuita por 6 meses para tratamento das vítimas da COVID-19, ao 
governo do Estado.

Procedimento 
Preparatório - 

PP 
12ª Promotoria de Justiça 

de Maracanaú 
Apurar possível irregularidade em dispensa de licitação para a aquisição de materiais médicos destinados ao 
enfrentamento da situação emergencial e de calamidade pública decorrente do Coronavírus – Covid-19. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Maracanaú 

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal

4ª Promotoria de Justiça 
de Maracanaú

Denúncia acerca da atuação da Prefeitura de Maracanaú com os casos suspeitos de COVID-19, a qual estaria 
indo na contramão do plano de contingência.

4ª Promotoria de Justiça 
de Maracanaú

Denúncia de falta de EPI's(Equipamentos de Proteção Individual) em hospital de Maracanaú, tais como 
máscaras, luvas, óculos e álcool gel.

4ª Promotoria de Justiça 
de Maracanaú

Reclamação sobre a situação dos empregados e clientes da maior distribuidora de peças de motos do Ceará e que 
já teria 23 funcionarios afastados por Covid.

4ª Promotoria de Justiça 
de Maracanaú

Informa sobre a cessão do hospital particular Campos Elísios, gratuitamente por 6 meses para tratamento das 
vítimas da COVID-19 ao governo do Estado.

4ª Promotoria de Justiça 
de Maracanaú

Notícia de Fato nº 1.15.000.001006/2020-78 encaminhada pelo Ministério Público Federal, em que relata que a 
empresa M. V. Bezerra de Freitas permaneceria funcionando, com confecção de jeans, sob a fachada de 
fabricação de máscaras, mesmo diante da proibição.

4ª Promotoria de Justiça 
de Maracanaú

Representação do Sindicato Unificado dos Profissionais em Educação no Município de Maracanaú- SUPREMA, 
requerendo apuração e defesa dos interesses dos servidores diante do Decreto do Executivo Municipal nº 4.038 
de 03 de agosto de 2020, que determina o retorno às aulas durante a pandemia.

4ª Promotoria de Justiça 
de Maracanaú

Apurar os fatos veiculados em Notícia de Fato encaminhada pelo Ministério Público Federal, a qual relata que 
determinada  empresa permanece funcionando,  sob a fachada de fabricação de máscaras, mesmo diante da 
proibição, pela Pandemia

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Maracanaú
Procedimento Administrativo com a finalidade de acomapnhar as medidas tomadas pelo o Município de 
Maracanaú, ao enfrentamento do Vírus COVID-19.

Secretaria Executiva da 
Comarca de Maracanaú

Denúncia sobre a situação dos empregados e clientes da maior distribuidora de peças de motos do Ceará e que já 
teria 23 funcionarios afastados por Covid.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Maranguape

Acompanhar as providências adotadas pelo município de Maranguape/CE, acerca da proteção das pessoas 
acolhidas em Instituições de Longa Permanência para Idosos - ILPI’s, Residências Inclusivas, e outros serviços 
de acolhimento a idosos e pessoas com defici



1622 Maranguape

1623 Maranguape

1624 Notícia de Fato Maranguape

1625 Maranguape

1626 Maranguape

1627 Maranguape

1628 Maranguape

1629 Maranguape

1630 Atendimento Maranguape

1631 Atendimento Maranguape

1632 Atendimento Marco

1633 Notícia de Fato Marco

1634 Notícia de Fato Marco

1635 Notícia de Fato Marco

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Maranguape

Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Maranguape, acerca da proteção das 
pessoas em situação de rua, de modo a prestar-lhes os devidos auxílios no enfrentamento da pandemia 
ocasionada pelo Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Maranguape

Acompanhar e verificar a implantação, pelo Município de Maranguape, em seus sítios eletrônicos, de forma 
célere, link contendo TODOS os dados referentes a despesas específicas para o combate ao COVID-19, 
possibilitando o pleno conhecimento e acompanhamento, em tempo real e por meio eletrônico, dos diversos atos 
administrativos praticados.

2ª Promotoria de Justiça 
de Maranguape

Representação por possível Descumprimento do plano de retomada das atividades Covid-19 Prefeitura de 
Maranguape - pela STDE.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Maranguape 
 Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do município de Maranguape 
para o enfrentamento desta pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Maranguape
Procedimento administrativo instaurado para o devido Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito 
fundamental à educação no contexto da atual pandemia de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Maranguape
Procedimento Administrativo instaurada para o devido Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito 
fundamental à educação no contexto da atual pandemia de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Maranguape
Procedimento Administrativo instaurado para o devido Acompanhar o  funcionamento do Conselho Tutelar no 
contexto da atual pandemia de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Maranguape

Procedimento Administrativo instaurado para o devido Acompanhar as medidas destinadas à garantia a proteção 
integral de crianças e adolescentes em medida protetiva de acolhimento no contexto da atual pandemia de 
COVID-19.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de 

Maranguape Averiguar possível descumprimento plano de retomada das atividades Covid-19 pela Prefeitura de Maranguape  

Secretaria Executiva das 
Promotorias de 

Maranguape

Reclamação sobre possível Descumprimento do Plano de Retomada Estadual  pela Prefeitura de Maranguape, 
especificamente a Secretaria de Desenvolvimento e do Trabalho (STDS), por antecipar a retomada das atividades 
nos equipamentos CRAS e CREAS.

Promotoria de Justiça de 
Marco

Reclamação: Decreto Municipal com possível "usurpação de competência "  decreto nº 22042020, o qual alterou 
o decreto anterior nº 20042020, incluindo indevidamente dispositivos que aponta.

Promotoria de Justiça de 
Marco

Trata-se Notícia de Fato instaurada com escopo de acompanhar distribuição do "Vale Gás de Cozinha" pelo 
Município de Marco.

Promotoria de Justiça de 
Marco

Trata-se de Notícia de Fato instaurada com escopo de apurar possível ato de improbidade administrativa por 
parte de servidores e empregados públicos que receberem indevidamente o auxílio emergencial do governo 
federal.

Promotoria de Justiça de 
Marco

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.



1636 Notícia de Fato Marco

1637 Marco

1638 Marco

1639 Marco

1640 Marco

1641 Marco

1642 Marco

1643 Martinópole

1644 Noticia de Fato Massapê

1645 Notícia de Fato Massapê

1646 Massapê

1647 Massapê

1648 Massapê

1649 Massapê

Promotoria de Justiça de 
Marco

Trata-se de notícia de fato instaurada com escopo de apurar possível ato de improbidade administrativa por parte 
de servidores e empregados públicos que receberem indevidamente o auxílio emergencial do governo federal.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Marco
Trata-se de Procedimento Administrativo com escopo de acompanhar Políticas Públicas no enfrentamento da 
pandemia oriunda do Novo Coronavírus (Sars-CoV-2), conforme classficação da OMS, no Município de Marco.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Marco

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal. 
Acompanhar procedimentos licitatórios e utilização de recursos públicos para aquisição de equipamento e 
insumos para enfrentamento ao covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Marco

Acompanhar adoção de medidas de enfrentamento ao Covid-19 pelos estabelecimentos comerciais do gênero 
alimentício e Instituições bancárias, em atendimento às Recomendações 0004/2020/PmJMRC e 
0005/2020/PmJMRC.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Marco
Acompanhar adoção de medidas de enfrentamento ao Covid-19 pelas Instituições de Longa Permanência dos 
Idosos, em atendimento à Recomendação nº 0006/2020/PmJMRC.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Marco
Acompanhar adoção de medidas de enfrentamento ao Covid-19 no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) de Marco, em atendimento à Recomendação nº 0007/2020/PmJMRC.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Marco

Acompanhar a recomendação expedida ao Município de Marco a às Secretarias municipais de Assistência Social 
e de Habitação a elaboração de plano de contingência voltado à população em situação de rua, bem como adoção 
de medidas que permitam o isolamento social, higiene e alimentação, diante da situação de crise vivenciada em 
decorrência da Pandemia do Coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Uruoca (Martinópole)
Fiscalizar os gastos públicos no controle do COVID-19 e a disponibilização, em sítio eletrônico, de todos os 
gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19

1ª Promotoria de Justiça 
de Massapê

Analisar a legalidade na contratação temporária de profissionais da saúde para combater  a pandemia do novo 
Coronavírus.

1ª Promotoria de Justiça 
de Massapê

Acompanhar e verificar a Representação referente à possível redução salarial dos professores e concessão de 
férias durante a Pandemia do novo Corona Vírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Massapê
Acompanhar e fiscalizar  as redes de ensino público e privado do Município de Massapê, no que refere as ações 
destinadas à prevenção do contágio de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
1ª Promotoria de Justiça 

de Massapê
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretarias de Saúde dos municípios de Mucambo e 
Pacujá para o enfrentamento da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de Massapê

Acompanhar o fiscalizar o processo de entrega do vale gás de cozinha de acordo com o ofício circular 27/2020, 
da Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Ceará.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Massapê
Acompanhar as contratações  e/ou aquisições do Município de Massapê/CE durante o período da Pandemia do 
Novo Coronavírus (COVID-19).



1650 Massapê

1651 Atendimento Massapê

1652 Atendimento Mauriti

1653 Atendimento Mauriti Possível distribuição de cestas básicas e pedido de voto. Vedação eleitoral no contexto da pandemia.

1654 Atendimento Mauriti

1655 Atendimento Mauriti

1656 Notícia de Fato Mauriti

1657 Notícia de Fato Mauriti

1658 Notícia de Fato Mauriti

1659 Mauriti Acompanhar as dispensas de licitações, decorrente da pandemia do COVID-19, do Município de Mauriti.

1660 Mauriti

1661 Mauriti Acompanhar o  funcionamento do Conselho Tutelar de Mauriti no contexto da atual pandemia de COVID-19.

1662 Mauriti

1663 Meruoca

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Massapê

Apurar representação no sentido de que não estaria sendo plenamente cumprida a Recomendação Ministerial nº 
09/2020, que recomenda ao Prefeito do Município de Mauriti e as respectivas Secretarias de Saúde e de Finanças 
para que procedam à disponibilização, em sítio eletrônico, de todos os gastos públicos relacionados ao 
enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Massapê

Reclamação sobre Concurso. Descrição: O município de Massapê  tem um concurso público homologado em 
janeiro de 2020, com muitos profissionais da saúde, mas, no dia 18.03.2020 foi lançada uma nota falando da 
necessidade da contratação temporária de profissionais da saude para combater pandemia do novo corona vírus, 
ao invés de serem convocados os aprovados. 

Promotoria da 76ª Zona 
Eleitoral - Mauriti

Apurar possível distribuição irregular de cestas basicas e pedido de voto no dia 30 de Julho de 2020 na casa do 
Senhor J. M., irmão  e assessor do Prefeito, juntamente com o chefe de Gabinete.

Promotoria da 76ª Zona 
Eleitoral - Mauriti

Promotoria de Justiça de 
Mauriti

Possível campanha eleitoral antecipada e Improbidade Administrativa. Vedação eleitoral. Assistencialismo e 
pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Mauriti

Representação por possível descumprimentos das medidas de isolamento social na cidade de Mauriti/CE  - 
Descrição: Em virtude da pandemia e em razão da região do cariri ter entrado na fase 2 de reabertura do comercio 
dia 14 de agosto; bares/restaurantes não estão obedecendo os critérios, visto que estão aberto até altas horas da 
noite e com lotação de público. Possível omissão dos órgãos municipais.

Promotoria de Justiça de 
Mauriti

Examinar a regularidade do funcionamento de instituições públicas municipais durante a pandemia do Novo 
Coronavírus 

Promotoria de Justiça de 
Mauriti

Apurar os fatos de representação realizada por cidadão, segundo a qual o município não deu cumprimento 
integral a Recomendação Ministerial nº 09/2020 (disponibilização, em sítio eletrônico, de todos os gastos 
públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19).

Promotoria de Justiça de 
Mauriti

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Mauriti

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Mauriti
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Mauriti

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Mauriti 
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do município de Mauriti para o 
enfrentamento desta pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Meruoca
Acompanhar e fiscalizar  AS MEDIDAS ADOTADAS PELO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE EM RELAÇÃO 
À PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS).



1664 Protocolo Meruoca

1665 Atendimento Milagres

1666 Milagres

1667 Milagres

1668 Milagres

1669 Milhã

1670 Milhã

1671 Milhã

1672 Miraíma

1673 Miraíma Acompanhar as medidas adotadas pelo Município de Miraíma para o Combate do COVID-19.

1674 Miraíma Acompanhar o Portal da Transparência no contexto da Pandemia do COVID-19.

1675 Notícia de Fato Miraíma Acompanhar o funcionamento do Conselho Tutelar de Miraíma durante a pandemia do COVID-19.

Promotoria de Justiça de 
Meruoca

Segundo o peticionante o município de Meruoca-CE realizou dispensa de licitação indevida para contratar 
empresa de segurança para atuar na barreira sanitária de referido ente político no combate à pandemia da Covid-
19.

Promotoria de Justiça de 
Milagres

Reclamação relativa à possível DOAÇAO DE TERRENO, EM ANO ELEITORAL  E APESAR DA CRISE 
FINANCEIRA OCASIONADA PELA PANDEMIA.

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
Promotoria de Justiça de 

Milagres
Acompanhar os critérios estabelecidos na Recomendação n.º 01/2020, expedida com fim de coibir a promoção 
pessoal de agente públicos em meio à distribuição gratuita de bens na pandemia do COVID-19.

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
Promotoria de Justiça de 

Milagres
Acompanhar os critérios estabelecidos na Recomendação n.º 01/2020, expedida com fim de coibir a promoção 
pessoal de agente públicos em meio à distribuição gratuita de bens na pandemia do COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Milagres 

Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Milagres, para o enfrentamento da 
Covid-19.Recomendar ao Município de Milagres e à Secretaria Municipal de Saúde que adotem providências 
necessárias para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao coronavírus, fluxos de atendimento a 
pacientes com casos suspeitos, bem como sigam as medidas constantes no Decreto Estadual nº 33.510, de 16 de 
março de 2020, em âmbito municipal. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Solonópole (Milhã)
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo Município de Milhã para o enfrentamento da 
pandemia provocada pelo coronavirus ( COVID-19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Solonópole (Milhã)

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal. Acompanhar todas as medidas tomadas pelo município em face 
ao enfrentamento da pandemia COVID-19, bem como os investimentos, gastos públicos e demais medidas 
relacionadas ao supracitado tema.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Solonópole (Milhã)

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça da 

Comarca de Miraíma

Nota Técnica nº 1371/2020/GAB-CE da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas do Ceará de que 
há investigações de possíveis recebimentos indevidos do Auxílio Emergencial Covid-19 (Lei nº 13.982/2020) por 
parte de 24.232 servidores públicos estaduais e municipais, chegando ao valor total de R$ 16.519.200,00 por 
parcela pag

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Amontada (Miraíma)

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Amontada (Miraíma)
Promotoria de Justiça de 

Amontada(Miraíma)



1676 Miraíma Acompanhar o funcionamento do Conselho Tutelar de Miraíma durante a pandemia do COVID-19.

1677 Missão Velha

1678 Atendimento Missão Velha

1679 Notícia de Fato Missão Velha

1680 Notícia de Fato Missão Velha

1681 Notícia de Fato Missão Velha

1682 Missão Velha

1683 Missão Velha Acompanhar o funcionamento do Conselho Tutelar no contexto da atual pandemia de COVID-19

1684 Missão Velha

1685 Missão Velha

1686 Missão Velha

1687 Missão Velha Acompanhar fiscalizar os gastos públicos no Município de Missão Velha com a pandemia do Novo Coronavírus.

1688 Missão Velha Acompanhar os gastos públicos no Município de Missão Velha com a pandemia do Novo Coronavírus.

1689 Missão Velha

1690 Mombaça

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Amontada(Miraíma)

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria da 16ª Zona 
Eleitoral - Missão Velha

Fiscalizar a legalidade eleitoral das medidas adotadas por gestores públicos voltadas ao enfrentamento da 
situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Coronavírus.

Promotoria de Justiça de 
Missão Velha

Pessoa atendida que saber como acionar a Justiça para recorrer de decisão que negou pagamento de auxílio 
emergencial.

Promotoria de Justiça de 
Missão Velha

Servidores Municipais encaminham cópia de requerimento dirigido à Secretaria de Assitência Social do 
Município sobre providências com relação a COVID-19

Promotoria de Justiça de 
Missão Velha

Demandante Denuncia supostas irregularidades na distribuição da merenda escolar no município de Missão 
Velha.

Promotoria de Justiça de 
Missão Velha

Acompanhar as ações implementadas pelo Município no sentido de minimizar os danos para os artistas circenses, 
por suas especificidades, em razão da pandemia do Novo Coronavírus

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Missão Velha
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Missão Velha para o enfrentamento da 
Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Missão Velha

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Missão Velha
Servidores Municipais encaminham cópia de requerimento dirigido à Secretaria de Assistência Social do 
Município sobre providências com relação a COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Missão Velha
Fiscalizar as providências adotadas pela Secretaria de Educação para enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Missão Velha
Fiscalizar e acompanhar a publicação de gastos públicos relacionados ao enfrentamento e à mitigação da 
pandemia decorrente do Novo Coronavírus, pelo município de Missão Velha.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Missão Velha

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Missão Velha

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Missão Velha 

Acompanhar as providências adotadas para o fornecimento das aulas remotas, bem como a fiscalização do plano 
detalhado de retomada às atividades de ensino superior pela URCA-Polo Missão Velha, em decorrência da 
Pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Mombaça
 Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Mombaça/CE, para o enfrentamento 
da Covid-19



1691 Mombaça

1692 Notícia de Fato Mombaça

1693 Notícia de Fato Mombaça

1694 Mombaça

1695 Mombaça

1696 Mombaça

1697 Mombaça

1698

1699 Morada Nova

1700 Notícia de Fato Morada Nova

1701 Notícia de Fato Morada Nova

1702 Notícia de Fato Morada Nova Possível Descaso no atendimento no PSF Sede (Centro) à S. L. B. F. Q., suspeita de Coronavírus

1703 Notícia de Fato Morada Nova

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Mombaça
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19

2ª Promotoria de Justiça 
de Mombaça

TRATA-SE DE OFÍCIO-CIRCULAR DO CAODPP CONTENDO ORIENTAÇÕES ACERCA DA ABERTURA 
DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA Acompanhar asMEDIDAS DE EMERGÊNCIA TOMADAS 
PELO MUNÍCIPIO EM TEMPOS DA PANDEMIA DO COVID-19

2ª Promotoria de Justiça 
de Mombaça

O PROCEDIMENTO VISA ACOMPANHAR COMO ESTÃO SENDO REALIZADOS OS TRABALHOS DA 
CÂMARA DE VEREADORES DE MOMBAÇA/CE DURANTE O PERÍODO DE QUARENTENA PELA 
PANDEMIA DE COVID-19.

Procedimento 
Administrativo 

– PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Mombaça

Acompanhar as medidas destinadas a prevenção da disseminação da COVID-19 na coleta seletiva e nas 
atividades exercidas pelas associações e cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, para 
adoção das providências cabíveis, no sentido de cobrar responsabilidades dos gestores municipais.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Mombaça
DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELO CAOMACE PARA REALIZAÇÃO DE TAC ACERCA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DE MOMBAÇA/CE

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Mombaça
Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Eleitoral – 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 46ª Zona 
Eleitoral - Mombaça

O PROCEDIMENTO VISA ATENDER ORIENTAÇÃO DO OFÍCIO-CIRCULAR Nº 03/2020-CAOPEL/MPCE 
ACERCA DO ACOMPANHAMENTO DE CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM MEIO A 
PANDEMIA DE COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Monsenhor 

Tabosa
Promotoria de Justiça de 

Monsenhor Tabosa
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do município de Monsenhor 
Tabosa/CE para o enfrentamento desta pandemia;

Inquérito Civil - 
IC

1ª Promotoria de Justiça 
de Morada Nova

Descumprimento em relação à Associações dos Catadores de Resíduos Recicláveis de Morada Nova das medidas 
sanitárias preventivas à infecção pelo novo coronavírus.

1ª Promotoria de Justiça 
de Morada Nova

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

2ª Promotoria de Justiça 
de Morada Nova

Acompanhar as medidas de enfrentamento ao Novo Cornonavírus - COVID-19 no Município de Morada Nova-
CE

2ª Promotoria de Justiça 
de Morada Nova

2ª Promotoria de Justiça 
de Morada Nova

Reclamação sobre possível repasse indevido de verbas públicas à UPA, as quais seriam para tratamento de 
COVID-19



1704 Notícia de Fato Morada Nova

1705 Notícia de Fato Morada Nova APURAR DESCUMPRIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 16 DE 18/3/2020.

1706 Notícia de Fato Morada Nova

1707 Notícia de Fato Morada Nova

1708 Notícia de Fato Morada Nova

1709 Notícia de Fato Morada Nova Verificar possível repasse indevido de verbas públicas à UPA, as quais seriam para tratamento de COVID-19

1710 Morada Nova Acompanhar as medidas de enfrentamento ao Novo Coronavírus - COVID-19 no Município de Morada Nova-CE

1711 Morada Nova Apurara possível venda casada do medicamento Ivermectina e máscaras pela Farmácia Bem Estar

1712 Morada Nova

1713 Morada Nova

1714 Morada Nova

1715 Morada Nova Acompanhar o funcionamento do Conselho Tutelar no contexto da atual pandemia de COVID-19.

1716 Morada Nova

2ª Promotoria de Justiça 
de Morada Nova

esclarecer os motivos que determinaram a não renovação do convênio entre a prefeitura e a Fundação São Lucas, 
no que se refere ao atendimento dos pacientes internado com a COVID-19

2ª Promotoria de Justiça 
de Morada Nova

2ª Promotoria de Justiça 
de Morada Nova

Vereador requer que seja requisitado ao Município de Morada Nova a realização de ampla testagem para a 
COVID-19 dos profissionais da área de enfermagem conforme Ofício Circular.

2ª Promotoria de Justiça 
de Morada Nova

Descumprimento dos decretos estadual e municipal relacionados à Pandemia do Novo (Covid-19), pelas auto-
escolas CEVTRAN e Afirmativa

2ª Promotoria de Justiça 
de Morada Nova

Descumprimento dos decretos estadual e municipal relacionados à pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), 
pelas auto-escolas CEVTRAN e Afirmativa

2ª Promotoria de Justiça 
de Morada Nova

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Morada Nova

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Morada Nova

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Morada Nova

Acompanhar e obter informações preliminares sobre possível venda casada de medicamento (IVERMECTINA 6 
mg) e máscaras de proteção facialom encaminhada a Promotoria de Justiça pelo Programa Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor (DECON);

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Morada Nova 
Acompanhar as providências de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) pela Secretaria de 
Saúde do município de Morada Nova/CE;

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Morada Nova
Procedimento Administrativo destinado ao Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental 
à educação no contexto da atual pandemia de COVID-19, no âmbito do Município de Morada Nova.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Morada Nova

Eleitoral – 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 47ª Zona 
Eleitoral - Morada 
Nova/Ibicuitinga

Fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas por gestores públicos voltadas ao enfrentamento da 
situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Coronavírus.



1717 Moraújo

1718 Notícia de Fato Moraújo 

1719 Notícia de Fato Morrinhos

1720 Morrinhos

1721 Morrinhos

1722 Mucambo

1723 Mucambo

1724 Mucambo

1725 Mucambo

1726 Mucambo

1727 Mucambo

1728 Mucambo

1729 Notícia de Fato Mucambo

1730 Mucambo

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Coreaú (Moraújo)
Acompanhamento de gastos públicos com o controle do COVID-19, especialmente com a possibilidade de 
dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Coreaú (Moraújo)

Acompanhar e fiscalizar  a representação, perante a Promotoria, de que a Prefeitura de Moraújo teria 
possivelmente contratado sem licitação uma empresa de correligionário do gestor municipal, para compras de 
insumos e materiais hospitalares.

Promotoria de Justiça de 
Morrinhos

ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DO DECRETO ESTADUAL nº 33.546/2020, QUE AUTORIZA AS 
PREFEITURAS A DISTRIBUIR VALE GÁS DE COZINHA PARA POPULAÇÃO VULNERABILIDADE 
SOCIAL.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Morrinhos

PA INSTAURADO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR POLITICAS PÚBLICAS E DE 
FISCALIZAÇÃO CONCERNENTES A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO AMBITO DA CIDADE DE 
MORRINHOS

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Morrinhos
Acompanhar e verificar a destinação de recursos federais e estaduais empregados na compra de insumos, 
contração de serviços, referente ao enfrentamento da Pandemia do Coronavírus.

Atividade Não 
Procedimental

Promotoria de Justiça de 
Mucambo

Regisro das informações prestadas por servidor da prefeitura de Mucambo, explanando as medidas tomadas nos 
decretos municipais em face da PANDEMIA do COVID19.

Atividade Não 
Procedimental

Promotoria de Justiça de 
Mucambo

Reclamação telefônica perante a Promotoria de Justiça via telefone acerca de possiveis descumprimentos por 
partes de comerciantes locais dos decretos estaduais e municipiais em face do combate ao COVID-19.

Atividade Não 
Procedimental

Promotoria de Justiça de 
Mucambo

Reclamação telefônica perante a Promotoria de Justiça via telefone acerca de possiveis descumprimentos por 
partes de comerciantes locais dos decretos estaduais e municipiais em face do combate ao COVID-19.

Atividade Não 
Procedimental

Promotoria de Justiça de 
Mucambo

Reclamação via mensagens de aplicativo informando o funcionamento irregular de comércios não essenciais no 
municipio,  destacados assim nos decretos estaduais e municipais expedidos no combate ao COVID-19. O MP 
expediu Recomendação.

Atividade Não 
Procedimental

Promotoria de Justiça de 
Mucambo

Reclamação via telefone institucional informando o funcionamento irregular de comércios não essenciais no 
municipio,  destacados assim nos decretos estaduais e municipais expedidos no combate ao COVID-19. O MP 
tomou as medidas concernentes.

Atividade Não 
Procedimental

Promotoria de Justiça de 
Mucambo

Reclamação perante esta Promotoria, via e-mail, relatando que as etapas de classificação do concurso de Pacujá 
estariam paralisadas por tempo indeterminado. A Promotoria prestou as informações necessárias.

Atividade Não 
Procedimental

Promotoria de Justiça de 
Mucambo

A Promotoria realizou reunião, via plataforma virtual, com o Gestor e Secretários do Município de Pacujá, no 
intuito de orienta-los e buscar medidas mais eficazes para o enfrentamento da Pandemia Covid-19. Na Reunião 
foram tratados diversos assuntos, dentre eles: buscar dar continuidade ao cumprimento dos Decretos Municipais 
e Estaduais, bem como as Recomendações desta Promotoria de Justiça, além de recomendar outras medidas, 
objetivando a proteção de toda a coletividade frente a pandemia

Promotoria de Justiça de 
Mucambo

ACOMPANHAR POSSÍVEL DESOBEDIÊNCIA AO DECRETO MUNICIPAL POR PARTE DE 
ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE PACUJÁ

Procedimento 
Administrativo 

– PA
Promotoria de Justiça de 

Mucambo

Acompanhar e exigir a imediata adoção de medidas administrativas pelo gestor municipal, bem assim, identificar 
os servidores responsáveis pelas possíveis fraudes no CadÚnico e no Bolsa Família, para fins de medidas cíveis 
sancionadoras, nos termos da lei nº 8.429/92, bem assim, a responsabilidade criminal daqueles que receberam 
possivelmente indevidamente (e fraudulentamente) os benefícios sociais referidos.



1731 Mucambo

1732 Mucambo

1733 Mucambo

1734 Mucambo

1735 Mulungu Apurar fatos sobre recebimento indevido de auxílio emergencial

1736 Mulungu Apurar fatos sobre recebimento indevido de auxílio emergencial

1737 Notícia de Fato Nova Olinda Auxílio Emergencial indevido - Altaneira

1738 Notícia de Fato Nova Olinda Reclamação pelo não recebimento do auxílio emergencial concedido em razão da pandemia do novo coronavírus.

1739 Nova Olinda

1740 Atendimento Nova Russas

1741 Nova Russas

1742 Nova Russas

1743 Nova Russas

1744 Nova Russas

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Mucambo
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Mucambo e Comarca Vinculada de 
Pacujá para o enfrentamento da Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Mucambo
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo municipio de Mucambo em face do enfrentamento 
da pandemia COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Mucambo
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretarias de Saúde dos municípios de Mucambo e 
Pacujá para o enfrentamento desta pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Mucambo

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de  possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal. 
Acompanhar todas as medidas tomadas pelo município em face ao enfrentamento da pandemia COVID-19, bem 
como os investimentos, gastos públicos e demais medidas relacionadas ao supracitado tema.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Mulungu

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Mulungu
Promotoria de Justiça de 

Nova Olinda
Promotoria de Justiça de 

Nova Olinda

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Nova Olinda 
Acompanhar as políticas públicas de saúde que estão sendo executadas no enfrentamento da crise desencadeada 
pelo COVID19, no município de Nova Olinda.

1ª Promotoria de Justiça 
de Nova Russas

Acompanhar o requerimento de providências ao Ministério Público no que for cabivel, no sentido de solicitar 
junto ao Hospital São Lucas na cidade de Crateús, que o mesmo preste as devidas informações acerca do estado 
de saúde  dos pacientes ali internados.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Nova Russas

Acompanhar o cumprimento das normas estabelecidas para o enfrentamento do Novo coronavírus(Covid-19), as 
quais devem ser cumpridas por estabelecimentos que prestem serviços de hotelaria, conforme solicitado no 
memorando n° 0258/2020/SEPEPDC.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
1ª Promotoria de Justiça 

de Nova Russas

Acompanhar os fatos e atos administrativos relativos às contratações celebradas pelo Município, atinentes aos 
bens ou serviços adquiridos para prevenção e combate à Pandemia do Novo Coronavírus, em caráter preventivo e 
sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA

2ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de Nova 

Russas
Apurar possível concessão irregular de Auxílio Emergencial, conforme dados encaminhados pela Controladoria-
Geral da União e TCE-CE, após remessa oficial circular do CAODPP.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Nova Russas
FISCALIZAR A IDENTIFICAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 
RECEBEDORES DO AUXÍLIO EMERGENCIAL



1745 Nova Russas 

1746 Atendimento Novo Oriente

1747 Notícia de Fato Novo Oriente Técnica de Enfermagem Recusa Convocação para Unidade de Enfrentamento ao COVID-19.

1748 Notícia de Fato Novo Oriente

1749 Novo Oriente

1750 Notícia de Fato Novo Oriente

1751 Atendimento Ocara

1752 Ocara

1753 Ocara

1754 Ocara

1755 Ocara

1756 Ocara

1757 Notícia de Fato Orós Apurar possível irregularidade no recebimento do benefício do auxílio emergencial no Município de Orós.

1758 Notícia de Fato Orós

1759 Orós

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Nova Russas 

Acompanhar, pelo Ministério Público, as providências que estão sendo adotadas pelo Município de Nova Russas 
para que a retomada da coleta seletiva e reciclagem ocorra de modo seguro e coerente com as orientações 
fornecidas pelas autoridades sanitárias para o enfrentamento desta pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Novo Oriente

Possível Irregularidade na merenda escolar. Descrição: Dados anexos coletados no portal da transparência nos 
anos de 2017 a 2020. Possível gasto excessivos com aquisição de alimentos, sendo a merenda escolar resumida a 
poucos itens.

Promotoria de Justiça de 
Novo Oriente

Promotoria de Justiça de 
Novo Oriente

Possível Irregularidade na merenda escolar. Descrição: Dados anexos coletados no portal da transparência nos 
anos de 2017 a 2020. Possível gasto excessivos com aquisição de alimentos, sendo a merenda escolar resumida a 
poucos itens.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Novo Oriente
Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Promotoria de Justiça de 
Ocara

Enfermeira reclama que não está recebendo a Gratificação de Incentivo da Prefeitura Municipal de Ocara, desde 
o Decreto Municipal, sendo esta retirada da folha de pagamento a partir do dia 1º de maio de 2020.

Promotoria de Justiça de 
Ocara

Representação sobre possível FRAUDE EM LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR  - Descrição: Pregão na 
modalidade Eletrônica no Município de Ocara - 001/20 - PE-FME. Várias irregularidades teriam ocorrido neste 
Processo.

Inquérito Civil - 
IC

Promotoria de Justiça de 
Ocara

Apurar fatos e responsabilidades a partir de representação sobre possível FRAUDE EM LICITAÇÃO DE 
MERENDA ESCOLAR  - Descrição: Pregão na modalidade Eletrônica no Município de Ocara - 001/20 - PE-
FME. Várias irregularidades teriam ocorrido neste Processo.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ocara

Representação sobre possível FRAUDE EM LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR  - Descrição: Pregão na 
modalidade Eletrônica no Município de Ocara - 001/20 - PE-FME. Várias irregularidades teriam ocorrido neste 
Processo.

Processo 
Judicial (1º 

grau)
Promotoria de Justiça de 

Ocara
Trata-se de uma Notícia de Fato para apurar a situação vulnerável dos menores que são criado pela avó, a Sra. M. 
E. R. de F., no contexto da pandemia.

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
Promotoria de Justiça de 

Ocara 

Acompanhar e fiscalizar  possível abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido 
dos veículos e meios de comunicação social, no contexto do enfrentamento à pandemia, e que constituir-se-iam 
em expedientes atentatórios contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha 
dos eleitores, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ocara 

Fazer o Acompanhamento das medidas destinadas à garantia do direito fundamental à alimentação, tendo em 
vista que grande parte dos alunos das escolas públicas integram grupo de extrema vulnerabilidade social, no 
contexto da atual pandemia de COVID-19;

Promotoria de Justiça de 
Orós

Promotoria de Justiça de 
Orós

Trata-se da reclamação enviada por e-mail das Senhoras S. A. V. e M. E. da S., acerca do possivelmente indevido 
bloqueio do auxílio emergencial e do bolsa família.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Orós
Acompanhar asprovidências que estão sendo adotadas pelo município de Orós/CE para o enfrentamento da 
pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus.



1760 Orós Acompanhar e fiscalizar  o fornecimento de merenda escolar do Município de Orós.

1761 Orós

1762 Notícia de Fato Orós

1763 Notícia de Fato Pacajus 

1764 Pacajus Acompanhar as medidas municipais no combate à pandemia do Covid-19.

1765 Pacajus 

1766 Atendimento Pacatuba

1767 Notícia de Fato Pacatuba

1768 Notícia de Fato Pacatuba

1769 Atendimento Pacoti

1770 Notícia de Fato Pacoti

1771 Notícia de Fato Pacoti

1772 Notícia de Fato Pacoti

1773 Pacoti

1774 Pacoti

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Orós

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Orós

Acompanhar e medidas de fiscalização de recebimento e emprego de verbas públicas relacionados ao 
enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do Covid-19 e a alteração da composição da Comissão 
Municipal de enfrentamento ao Covid-19, previsto no art. 2º, inciso III, “c” do Decreto nº 139/2020 do 
Município de Orós, sem a participação do Ministério Público.

Promotoria de Justiça de 
Tamboril

Trata-se de Notícia de Fato para averiguar possíveis abandono e maus tratos a pessoa com deficiência, demanda 
apresentada pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social do Município de Tamboril-CE, no 
contexto da pandemia.

1ª Promotoria de Justiça 
de Pacajus

Cidadão taxista requer a flexibilização de medidas contidas em Decretos editados em combate a pandemia do 
Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Pacajus

Procedimento 
Preparatório - 

PP
2ª Promotoria de Justiça 

de Pacajus 
Acompanhar e fiscalizar  possíveis irregularidades no processo de inscrição e recebimento do benefício “auxílio 
emergencial” por parte de servidores públicos do Município de Pacajus.

1ª Promotoria de Justiça 
de Pacatuba

Representação sobre desobediência ao decreto estadual; funcionários da linha de produção da empresa voltaram a 
trabalhar, inclusive com horário estendido; endereço: E-060 - Pavuna, Pacatuba - CE, 61800-000. 

2ª Promotoria de Justiça 
de Pacatuba

Verificar a realização de sessões virtuais pela Câmara Municipal de Pacatuba-CE, durante a vigência das medidas 
de isolamento concernentes à epidemia COVID-19.

2ª Promotoria de Justiça 
de Quixadá

Apurar representação sobre Indivíduo residente no município de Banabuiú, com pessoas que testaram positivo 
para o exame da Covid-19, mas não obedecem as orientações para ficar em isolamento social.

Promotoria de Justiça de 
Pacoti

Reclamação contra supermercados, que estariam praticando preços abusivos de mercadorias nas prateleiras, 
devido à pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Pacoti

Apurar descumprimento, pelo município de Pacoti, do decreto 33.519 do Governo do Estado do Ceará, o qual 
intensifica medidas para o combate ao novo Corona vírus, bem como descumprimento do Decreto Municipal n° 
05 de 23 de março de 2020.

Promotoria de Justiça de 
Pacoti

Apurar supostas irrergularidades no decreto municipal n° 05, de 23 de março de 2020, o qual proibiu o 
funcionamento de lotéricas e agências bancárias neste município, em virtude da pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Pacoti

Reclamação contra supermercados, que estariam praticando preços abusivos de mercadorias nas prateleiras, 
devido à pandemia.

Procedimento 
Administrativo 

– PA
Promotoria de Justiça de 

Pacoti
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Pacoti, para o enfrentamento da Covid-
19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Pacoti
Para o devido Acompanhar asmedidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da 
atual pandemia de COVID-19;



1775 Pacoti Apurar supostas fraudes no recebimento do Auxílio Emergencial.

1776 Pacoti

1777 Pacoti

1778 Pacujá

1779 Pacujá

1780 Pacujá

1781 Palhano

1782 Palhano Acompanhar o  funcionamento do Conselho Tutelar de Palhano na época de pandemia

1783 Palmácia

1784 Palmácia

1785 Palmácia

1786 Palmácia

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Pacoti

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Pacoti
Acompanhar e fiscalizar  as providencias adotadas por parte do Município de Pacoti/CE em relação ao 
recebimento, posivelmente indevido, do auxílio emergencial por parte dos servidores municipais.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Pacoti

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Inquérito Civil - 
IC 

Promotoria de Justiça de 
Mucambo (Pacujá)

Acompanhar e exigir a imediata adoção de medidas administrativas pelo gestor municipal, bem assim, identificar 
os servidores responsáveis pelas possíveis fraudes no CadÚnico e no Bolsa Família, para fins de medidas cíveis 
sancionadoras, nos termos da lei nº 8.429/92, bem assim, a responsabilidade criminal daqueles que receberam 
possivelmente indevidamente (e fraudulentamente) os benefícios sociais referidos.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Mucambo (Pacujá)

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.. 
Acompanhar todas medidas tomadas pelo município a respeito do enfrentamento da Pandemia Covid - 19, bem 
como todos investimentos, e atos envolvido ao supracitado tema

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Mucambo(Pacujá)
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretarias de Saúde dos municípios de Mucambo e 
Pacujá para o enfrentamento desta pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Russas (Palhano)

Licitações - COVID-19. Acompanhar os fatos e atos administrativos decorrentes da situação de emergência 
criada pela pandemia do COVID-19 e suas repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo de 
possíveis irregularidades ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder 
Executivo Municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Russas (Palhano)

Procedimento 
Administrativo-

PA

1ª Promotoria de Justiça 
de Maranguape 

(Palmácia)

Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Palmácia/CE, acerca da proteção das 
pessoas acolhidas em Instituições de Longa Permanência para Idosos - ILPI’s, Residências Inclusivas, e outros 
serviços de acolhimento a idosos e pessoas necessitadas.

Procedimento 
Administrativo-

PA

1ª Promotoria de Justiça 
de Maranguape 

(Palmácia)

Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Palmácia, acerca da proteção das 
pessoas em situação de rua, de modo a prestar-lhes os devidos auxílios no enfrentamento da pandemia causada 
pelo Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA

1ª Promotoria de Justiça 
de Maranguape 

(Palmácia)

Procedimento Administrativo. Acompanhamento de Políticas Públicas. Orçamento Municipal. Transparência. 
Cobrança de divulgação dos dados financeiros e orçamentários em matéria de combate ao COVID-19 - novo 
coronavírus - no Município de Palmácia. Divulgação

Procedimento 
Administrativo-

PA

2ª Promotoria de Justiça 
de Maranguape 

(Palmácia)
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Palmácia, para o enfrentamento da 
Covid-19.



1787 Paracuru  Justiça de Paracuru 

1788 Atendimento Paracuru

1789 Notícia de Fato Paracuru

1790 Paracuru

1791 Paracuru Acompanhar medidas que estão sendo tomadas na área da educação durante a pandemia do COVID-19

1792 Paracuru

1793 Paraipaba

1794 Inquérito Civil Paraipaba

1795 Notícia de Fato Paraipaba

1796 Notícia de Fato Paraipaba

1797 Notícia de Fato Paraipaba

1798 Paraipaba

1799 Paraipaba

Inquérito Civil - 
IC

Apurar as possíveis irregularidades nos pedidos e recebimentos do auxílio emergencial, por parte de servidores 
públicos do Município de Paracuru, no período da pandemia da COVID-19, bem como para fiscalizar as medidas 
adotadas por parte dos órgãos competentes.

Promotoria de Justiça de 
Paracuru

Apuração de possível FRAUDE MERENDA ESCOLAR. Descrição: Pregão na modalidade Eletrônica no 
Município de Paracuru 05.004/2020-PERP; descritas várias possíveis irregularidades ocorreram neste Processo.

Promotoria de Justiça de 
Paracuru

DENÚNCIA DE IRREGULARIDADE ENVOLVENDO A PETROBRÁS, A QUAL MANTERIA 
FUNCIONÁRIOS COM SINTOMAS DE COVID-19, TRABALHANDO EM PLATAFORMAS NO CEARÁ.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Paracuru
Acompanhar as providências que estão sendo tomadas pelo Poder Público durante a pandemia do COVID - 19 
(coronavírus)

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Paracuru

Procedimento 
Preparatório - 

PP
Promotoria de Justiça de 

Paracuru
Apuração de possível FRAUDE em contrato de MERENDA ESCOLAR. Pregão Eletrônioco 05.004/2020-PERP 
com várias alegadas irregularidades.

Atividade Não 
Procedimental

Promotoria de Justiça de 
Paraipaba

A ATENDIDA COMPARECEU PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES COM RELAÇÃO AO AUXÍLIO 
EMERGENCIAL QUE CAIU EM SUA CONTA, INFORMA TAMBEM QUE JÁ VEM DA PREFEITURA. 
FOI ORIENTADA A AGUARDAR O RESULTADO FINAL DA SINDICANCIA REALIZADA PELO 
MUNICIPIO.

Promotoria de Justiça de 
Paraipaba

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid19. 

Promotoria de Justiça de 
Paraipaba

Apurar representação formulada pelo SINDSEP de Paraipaba acerca da suposta ausência de fornecimento de 
Equipamentos de Proteção Individual aos servidores da área da saúde no Município de Paraipaba, encaminhada à 
Promotoria de Justiça de Paraipaba pelo CAO

Promotoria de Justiça de 
Paraipaba

Apurar denúncia encaminhada pela Comissão Covid-19 do MPCE, acerca de obras irregulares por parte do 
empreendimento Hard Rock Café, no distrito de Lagoinha, em suposto descumprimento ao Decreto Estadual do 
Governo do Estado do Ceará, que instituiu o "lockdown".

Promotoria de Justiça de 
Paraipaba

Acompanhar e fiscalizar   possíveis ilicitudes de ordem eleitoral e sanitária que este Ministério Público tomou 
conhecimento de ofício na reunião quinzenal de combate ao COVID-19 frente às autoridade municipais 
(Aglomeração)

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Paraipaba

Acompanhar e fiscalizar  as providências adotadas pela Prefeitura Municipal de Paraipaba, no tocante à adequada 
distribuição do “Vale Gás de Cozinha” às famílias beneficiárias, em atendimento à Lei nº 17.202/2020 e ao 
Decreto Estadual nº 33.546/2020, evitando aglomerações.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Paraipaba

Fiscalizar o cumprimento das adequações impostas pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado do 
Ceará ao empreendimento Hard Rock Café, conforme laudo de inspeção e relatório técnico, em cumprimento às 
diretrizes do Decreto Estadual que impõe medidas de isolamento social.



1800 Paraipaba

1801 Paraipaba

1802 Paraipaba

1803 Paraipaba

1804 Notícia de Fato Parambu

1805 Notícia de Fato Parambu

1806 Parambu

1807 Parambu

1808 Parambu

1809 Parambu

1810 Parambu

1811 Parambu

Processo 
Judicial (1º 

grau)
Promotoria de Justiça de 

Paraipaba
Apurar o possível superfaturamento nas compras de cestas básicas para o fornecimento no Município de 
Paraipaba, em razão da pandemia do COVID-19.

Processo 
Judicial (1º 

grau)
Promotoria de Justiça de 

Paraipaba
Fiscalizar o correto abastecimento de água do Hospital Municipal de Paraipaba, mediante veículo transportador 
em condições sanitárias adequadas.

Inquérito Civil - 
IC 

Promotoria de Justiça de 
Paraipaba 

Averiguar o cumprimento do decreto emergencial expedido em decorrência da  Covid-19 e se as consequentes 
contratações, respeitam as hipóteses de dispensa, bem como se guardam estrita pertinência com o combate a 
pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Paraipaba 

Acompanhar e recomendar ao Município de Paraipaba por intermédio da  Secretaria Municipal de Saúde, do 
Destacamento de Polícia Militar e da Delegacia de Polícia Civil que adotem providências, na medida de suas 
atribuições, necessárias para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao Novo Coronavírus, e para que 
sigam integralmente e imediatamente as medidas constantes no Decreto Estadual nº 33.519, de 19 de março de 
2020.

Promotoria de Justiça de 
Parambu

Colheita de informações sobre o repasse de verbas pelo Ministério da Saúde, para averiguar como o município 
está utilizando os recursos recebidos para o enfrentamento da pandemia de covid-19.

Promotoria de Justiça de 
Parambu

Colher  informações sobre o repasse de verbas pelo Ministério da Saúde, para averiguar como o município está 
utilizando os recursos recebidos para o enfrentamento da pandemia de covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Parambu
Acompanhar asmedidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Parambu
Acompanhar a entrega do “Vale Gás de Cozinha” às famílias beneficiárias, a fim de garantir que a distribuição 
ocorra sem que isso provoque o surgimento de aglomerações de pessoas e a proliferação do vírus da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Parambu

Acompanhar asprovidências necessárias para evitar, no Município de Parambu, a realização de eventos que 
possam gerar aglomeração de pessoas, durante o período em que vigorar a situação emergencial de calamidade 
pública decorrente da pandemia do Novo

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Parambu

Fiscalizar a publicidade institucional do Município de Parambu em relação a todos os gastos públicos 
relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19. Garantir que procedam à 
disponibilização em sítio eletrônico da prefeitura, por meio de aba específica, em tempo real e de forma fidedigna 
(sem omissões), de todas as contratações e aquisições realizadas, relacionadas especificamente ao enfrentamento 
e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei nº 13.979/2020, e 
legislação correlata.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Parambu
Acompanhamento de política pública afeta à área da saúde, consistente na distribuição de máscaras para a 
população e servidores parambuenses no período de pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Parambu

acompanhar a execução de políticas públicas voltadas à garantia da saúde da população, especificamente para 
fiscalizar a aplicação das verbas repassadas pelo Ministério da Saúde para uso específico em ações de 
enfrentamento à pandemia causada pela COVID-19.



1812 Parambu

1813 Parambu

1814 Paramoti

1815 Notícia de Fato Paramoti

1816 Paramoti

1817 Paramoti

1818 Paramoti 

1819 Atendimento Pedra Branca

1820 Atendimento Pedra Branca

1821 Atendimento Pedra Branca Assunto: Testes de COVID-19

1822 Notícia de Fato Pedra Branca

1823 Pedra Branca

1824 Penaforte 

Procedimento 
Preparatório - 

PP
Promotoria de Justiça de 

Parambu

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Processo 
Judicial (1º 

grau)
Promotoria de Justiça de 

Parambu
Acompanhar asmedidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19.

Inquérito Civil-
IC

Promotoria de Justiça de 
Caridade (Paramoti)

Acompanhar e apurar possível irregularidade em pregão em curso, destinado a locação de veículos para 
manutenção das Secretarias Municipais de Saúde, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Agrário e Meio 
Ambiente, no qual há indícios de possível sobrepreço, além de cláusulas restritivas de competição.

Promotoria de Justiça de 
Caridade (Paramoti)

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Caridade (Paramoti)
Acompanhar ações de prevenção e combate à proliferação do coronavírus (Covid-19) no Município de Paramoti-
CE

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Caridade (Paramoti)
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação e direito à alimentação dos 
estudantes da rede pública no contexto da atual pandemia de COVID-19   no Município de Paramoti

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Caridade (Paramoti)

Acompanhar os fatos e atos administrativos que envolvam dispêndio de recursos públicos praticados no contexto 
da pandemia do coronavírus no Município de Caridade e suas repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem 
indicativo de possíveis irregularidades ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições 
do Poder Executivo Municipal

Promotoria de Justiça de 
Pedra Branca

Reclamação: a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Branca estaria realizando constantemente 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL e consequentemente descumprindo o Decreto Estadual, quase 
TODOS OS DIAS da semana.

Promotoria de Justiça de 
Pedra Branca

Assunto: atualizações de informações sobre demanda anterior. Testes de Covid-19 - Descrição: solicitação 
através do E-Sic no dia 02/07/2020 às 12:49:57, sem resposta. Requer informações como manda a lei da 
transparência. e se possível, incluir o mês de Julho/2020.

Promotoria de Justiça de 
Pedra Branca

Promotoria de Justiça de 
Pedra Branca

Acompanhar e fiscalizar  a informação de que a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
estaria, possivelmente, realizando constantemente licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
contrariando disposições normativas durante a emergência da Pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Pedra Branca

Acompanhar e fiscalizar  as medidas de prevenção da disseminação da COVID-19 na coleta seletiva e nas 
atividades exercidas pelas associações e cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, bem 
como a adoção das providências cabíveis, junto ao Poder Público Municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Porteiras (Penaforte )
Acompanhar as  providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do Município de Penaforte para 
o enfrentamento desta pandemia;



1825 Pentecoste

1826 Pentecoste

1827 Atendimento Pentecoste

1828 Atendimento Pentecoste Denúncia: TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS NÃO ESSENCIAIS que enumera.

1829 Atendimento Pentecoste

1830 Atendimento Pentecoste

1831 Pentecoste 

1832 Notícia de Fato Pentecostes

1833 Notícia de Fato Pereiro

1834 Pereiro

1835 Pereiro

1836 Pereiro

1837 Pindoretama

Procedimento 
Administrativo-

PA 
 Promotoria de Justiça de 

Pentecoste

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis  ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal de Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio

Eleitoral - 
Procedimento 
Administrativo 

Eleitoral 
Promotoria da 50ª Zona 

Eleitoral
Fiscalizar, durante o ano de 2020, as atividades de cunho eleitoral realizadas na 50ª Zona Eleitoral do Estado do 
Ceará, no contexto do enfrentamento à pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Pentecoste

Denúncia: Trabalho em Ótica após o Dec Estadual; Ótica Poupa Visão; três empregadas trabalhando 
internamente com portas fechadas, uma a cada dia, e, as mesmas esperam os cobradores que saem para o trabalho 
externo.

Promotoria de Justiça de 
Pentecoste

Promotoria de Justiça de 
Pentecoste

Assunto: Trabalho dissimulado em ótica, infringindo medidas sanitárias, com foto da mesma; reitera a 
Manifestação nº 11.2020.00001020-5

Promotoria de Justiça de 
Pentecoste

Assunto: Trabalho em ótica  - Descrição: "O que está acontecendo é que as três servidoras uma a cada dia, ficam 
dentro da ótica de portas fechadas, e esperando os cobradores da ótica para prestar contas dos recebimentos."

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Pentecoste

Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelos referidos municípios para o enfrentamento da 
Covid-19. Municípios de Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio, bem como acompanhar a transparência de 
contratações e gastos públicos destinados ao enfrentamento do COVID-19

Promotoria de Justiça de 
Pentecoste

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Promotoria de Justiça de 
Pereiro

Análise de possível fraude praticadas por servidores municipais de Pereiro-CE, em face do auxílio emergencial 
concedido pelo Governo Federal, limitando-se a análise da prática de improbidade, eis que a competência 
criminal é exclusiva do MPF.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Pereiro
Acompanhamento da aplicação de recursos destinados ao Município de Pereiro, para enfrentamento à Pandemia 
(COVID-19)

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Pereiro

Fiscalizar e acompanhar o processo de distribuição de gás de cozinha junto ao Município de Pereiro - 
cumprimento da entrega do "Vale Gás de Cozinha", às famílias beneficiárias, evitando a ocorrência de 
aglomerações de pessoas e a proliferação do vírus da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Pereiro 

Fiscalizar as medidas adotadas no combate à Pandemia do COVID-19, verificando se o Município de Pereiro 
realmente adotou e está empregando todas as medidas, gastos e contratos, relativos ao enfrentamento da 
Pandemia.

Inquérito Civil - 
IC 

Promotoria de Justiça de 
Pindoretama

Apurar as possíveis ilegalidade nos processos licitatórios efetivados na modalidade de dispensa de licitação, 
fundamentados no contexto da Pandemia por Coronavírus, em curso no Município de Pindoretama. 



1838 Notícia de Fato Pindoretama

1839 Pindoretama

1840 Pindoretama

1841 Piquet Carneiro Acompanhar as providências adotadas pelo município de Piquet Carneiro pra o enfrentamento da COVID-19.

1842 Piquet Carneiro

1843 Piquet Carneiro

1844 Piquet Carneiro Acompanhar os gastos com enfrentamento da pandemia COVID-19.

1845 Pires Ferreira

1846 Pires Ferreira

1847 Notícia de Fato Pires Ferreira

1848 Notícia de Fato Poranga

1849 Poranga

Promotoria de Justiça de 
Pindoretama

Acompanhar políticas públicas e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e 
empregados públicos estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo 
Governo Federal com o objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada 
pela pandemia do Coronavírus da Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Pindoretama

Acompanhar as ações do Municipio de Pindoretama no sentido de efetivar o disposto nos Decretos do Governo 
do Estado do Ceará quanto ao suspensão provisória das atividades de alguns tipos de estabelecimentos 
comerciais, bem como a evitar aglomerações desnecessárias, haja vista o contexto de combate ao novo 
CoronaVírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Pindoretama

Acompanhar as ações do Municipio de Pindoretama no sentido de efetivar o disposto nos Decretos do Governo 
do Estado do Ceará quanto ao suspensão provisória das atividades de alguns tipos de estabelecimentos 
comerciais, bem como a evitar aglomerações desnecessárias, haja vista o contexto de combate ao novo Corona 
Vírus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Piquet Carneiro

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Piquet Carneiro

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Piquet Carneiro
Acompanhar asmedidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Piquet Carneiro 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipu (Pires Ferreira)
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de IPU-CEARÁ, para o enfrentamento do 
Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipu (Pires Ferreira)
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de PIRES FERREIRA-CEARÁ, para o 
enfrentamento do Covid-19.

Promotoria de Justiça de 
Ipu(Pires Ferreira)

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Promotoria de Justiça de 
Ararendá (Poranga)

Acompanhar e verificar possível recebimento indevido do auxílio emergencial por servidores públicos do 
Município de Poranga.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ararendá (Poranga)

Acompanhar todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do 
COVID-19 e recomendar ao Município e à Secretaria Municipal de Saúde, que procedam à disponibilização, em 
sítio eletrônico, dos referidos gastos públicos.



1850 Poranga

1851 Atendimento Porteiras

1852 Notícia de Fato Porteiras

1853 Notícia de Fato Porteiras

1854 Notícia de Fato Porteiras

1855 Porteiras

1856 Potengi

1857 Potengi

1858 Potiretama

1859 Notícia de Fato Potiretama

1860 Notícia de Fato Potiretama Acompanhar e apurar denúncia de possível aglomeração em época de Pandemia.

1861 Quiterianópolis

1862 Quiterianópolis

1863 Quiterianópolis

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ararendá (Poranga)

Acompanhar os fatos e os atos administrativos relacionados aos gastos públicos no enfrentamento à Covid-19 e 
suas repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo de irregularidade ou ilicitude atuais e sem 
representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal de PORANGA. 

Promotoria de Justiça de 
Porteiras

Assunto: COVID-19  - Descrição: reclama pelo fornecimento à população de informação dos gastos com o 
tratamento parra o COVID-19 no município..

Promotoria de Justiça de 
Porteiras

Distribuição de merendas escolares aos pais ou responsáveis dos estudante nelas matriculados, com 
acompanhamento pelo CAE.

Promotoria de Justiça de 
Porteiras

Trata-se de Oficio 00979-2020 encaminhado pela Secretaria Geral da Procuradoria Geral de Justiça acerca das 
providências acerca das familias beneficiadas do Programa Social de Distribuição de "Vale Gás de Cozinha" nos 
municípios de Porteiras, Jati e Penaforte

Promotoria de Justiça de 
Porteiras

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Porteiras
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do Município de Porteiras para o 
enfrentamento desta pandemia;

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Araripe (Potengi)

Fiscalização das providências necessárias para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao coronavírus, 
fluxos de atendimento a pacientes com casos suspeitos, bem como sigam as medidas constantes no Decreto 
Estadual nº 33.510, de 16 de março de 2020, em âmbito municipal. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Potengi
Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA 

Promotoria de Justiça de 
Alto Santo (Município de 

Potiretama)
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de  Potiretama para o enfrentamento da 
Covid-19.

Promotoria de Justiça de 
Alto Santo (Potiretama)

Acompanhar e fiscalizar  a distribuição do vale-gás, no município de Potiretama, durante a pandemia do novo 
Coronavírus.

Promotoria de Justiça de 
Alto Santo (Potiretama)

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Quiterianópolis

Acompanhar, fomentar e fiscalizar medidas de enfrentamento à pandemia; emite recomendações relativas ao uso 
de máscaras e a serviços funerários; requisita IP relativo a "paredão" com criação de aglomerações e dá outras 
providências.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Quiterianópolis
Acompanhar todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do 
COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Quiterianópolis

Ementa: Direito fundamental à educação. Necessidade de elaboração de Plano de Contingência na área 
educacional, relacionado à pandemia de COVID-19. Dever de garantir a segurança alimentar de alunos da 
educação básica.



1864 Notícia de Fato Quixadá

1865 Atendimento Quixadá

1866 Quixadá

1867 Notícia de Fato Quixadá

1868 Quixadá

1869 Quixadá ACOMPANHAR O REPASSE DE RECURSOS AO HMJMJ - Covid -19

1870 Quixadá ACOMPANHAR O REPASSE DE RECURSOS AO HMJMJ - COVID -19

1871 Quixadá

1872 Quixadá

1873 Quixadá

1874 Quixadá

1875 Quixadá

1876 Quixadá

1877 Quixadá

1ª Promotoria de Justiça 
de Quixadá

Recomendar ao Município de Quixadá e às Secretarias Municipais de Assistência Social e de Habitação a 
elaboração de plano de contingência voltado à população em situação de rua, bem como adoção de medidas que 
permitam o isolamento social, higiene e alimentação.

2ª Promotoria de Justiça 
de Quixadá

Assunto: Aglomeração de pessoas em clinicas odontologicas  - Descrição: 27/04/2020 às 08:30 AM , Centro de 
Quixadá, Clinica Odontológica Dentista do Povo.

Inquérito Civil - 
IC

2ª Promotoria de Justiça 
de Quixadá

RECLAMAÇÃO SOBRE POSSÍVEL CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PESSOAL NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA

2ª Promotoria de Justiça 
de Quixadá

Assunto: Aglomeração de pessoas em clinicas odontologicas  - Descrição: 27/04/2020 às 08:30 AM , Centro de 
Quixadá, Clinica Odontológica Dentista do Povo.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DAS 
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá
Acompanhar a Denúncia de Realização de aniversário com aglomeração de pessoas em Restaurante em período 
de quarentena. Descumprimento das medidas determinadas pelo poder público.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá
Acompanhar Denúncia de que possivelmente as pessoas nominadas na reclamação testaram positivo para o 
exame da Covid-19, mas não obedecem às orientações para ficar em isolamento social.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá

Acompanhar  a Unidade de Acolhimento Associação Novos Horizontes do município de Quixadá, acreca das 
medidas de prevenção ao coronavírus, conforme nota publicada pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos 
Humanos através do processo nº 71000.018129/202

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá
Acompanhar das medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar as medidas de segurança ao COVID-19 
nos Conselhos Tutelares de Banabuiú, Choró e Quixadá

Inquérito Civil - 
IC

4ª Promotoria de Justiça 
de Quixadá

Inquérito Civil Público instaurado com o objetivo de averiguar eventuais ilegalidades decorrentes do 
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelos Municípios de Quixadá, Choró e Banabuiú, tanto em 
relação aos dispositivos remanescentes aplicáveis aos atos administrativos praticados para enfrentamento da 
pandemia do Novo Coronavírus, em virtude dos Decretos Legislativos n.os 545 e 548/20 - bem como acerca dos 
demais atos administrativos, não abrangidos pelos mencionados atos normativos, em relação aos quais a Lei de 
Responsabilidade Fiscal é aplicada em sua integralidade. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá

Procedimento instaurado com base em informações prestadas pela OAB-CE, subseção Quixadá, de acordo com 
as quais, algumas empresas comercializadoras de produtos que combatem o virus COVID-19, aumentaram 
desarrazoadamente o preço de tais mercadorias.



1878 Quixadá

1879 Quixadá

1880 Quixadá

1881 Quixadá

1882 Quixadá

1883 Quixadá

1884 Quixadá

1885 Quixadá

1886 Notícia de Fato Quixelô

1887 Notícia de Fato Quixelô

1888 Notícia de Fato Quixelô

1889 Quixelô

1890 Quixelô

1891 Notícia de Fato Quixelô

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá
Procedimento Administrativo destinado a averiguar a regularidade de eventuais contratações, de empresas e 
pessoal, pelo Município de Quixadá, durante a pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá

Procedimento Administrativo instaurado para acompanhamento e fiscalização dos atendimentos realizados por 
agências bancárias, lotéricas e estabelecimentos congêneres existentes em Quixadá, durante a pandemia 
ocasionada pelo vírus COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá

Procedimento Administrativo instaurado para acompanhamento e fiscalização da venda de álcool gel, máscaras 
descartáveis e outros produtos que se prestam ao combate ao COVID-19, pelos comércios, atacadista e varejista, 
de Quixadá-CE, com relação à venda da

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá

Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar as ações desenvolvidas pelas empresas 
neste Município, a fim de evitar que funcionários e consumidores sejam acometidos pela enfermidade 
denominada COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá

Acompanhar e fiscalizar  dos gastos realizados pelo Município de Quixadá-CE, com contratações de obras e 
serviços para enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do COVID-19, nos termos do art. 4º, §2º, da 
Lei nº 13.979/2020, e legislação correlata.

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá

Procedimento Administrativo instaurado para acompanhamento e fiscalização das ações adotadas pelo Poder 
Público para inibição de filas e aglomerações em bancos, casas lotéricas e estabelecimentos congêneres 
existentes nos Municípios de Quixadá, Banabuiú e

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá

Procedimento Administrativo destinado à fiscalização da distribuição de alimentos que seriam destinados à 
merenda escolar, bem como à garantia do cumprimento de 200 dias letivos e 800 horas-aula pela rede pública e 
privada de ensino de Banabuiú.

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Quixadá

Procedimento Administrativo destinado à fiscalização da distribuição de alimentos que seriam destinados à 
merenda escolar, bem como à garantia do cumprimento de 200 dias letivos e 800 horas-aula pela rede pública e 
privada de ensino de Choró.

Promotoria de Justiça de 
Quixelô

Apurar os fatos narrados na Representação do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, cujo objeto é a garantia  
do fornecimento de material de proteção individual para os servidores da limpeza urbana, sendo pleiteada a 
efetiva distribuição de Equipamentos.

Promotoria de Justiça de 
Quixelô

Denúncia de suposto descumprimento dos Decretos Estaduais e Municipais de isolamento social das pessoas 
testadas positivas do novo coronavírus e/ou suspeitas de ter contraído o vírus, no municipio de Quixelô.

Promotoria de Justiça de 
Quixelô

Representação do Vice Prefeito de Quixelô, noticiando que a Prefeita Municipal teria contraído o Covid19, 
afastando-se do cargo, sem repassar-lhe as funções.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Quixelô
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Quixelô, para o enfrentamento da 
Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Quixelô
Averiguar a regularidade de eventuais contratações de empresas e pessoal, pelo Município de Quixelô, durante a 
pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19.

Promotoria de Justiça de 
Quixeré

Notícia de Fato instaurada com fins de averiguar representação do SINTSEMQ acerca da antecipação das férias 
municipais, bem como, levantar outros dados acerca da secretaria municipal de educação para enfrentamento do 
COVID-19



1892 Atendimento Quixeramobim

1893 Quixeramobim

1894 Quixeramobim

1895 Notícia de Fato Quixeramobim

1896 Quixeramobim

1897 Quixeré

1898 Redenção

1899 Atendimento Redenção

1900 Atendimento Redenção

1901 Redenção

1902 Redenção

1903 Redenção

1904 Reriutaba

1ª Promotoria de Justiça 
de Quixeramobim

Reclamação. Objeto: Testes para Covid-19. Descrição: A prefeitura de Quixeramobim anunciou em rádio e redes 
sociais que havia comprado 5.000 testes para aumentar a capacidade de testagem do município, porém isso não 
estaria acontecendo.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Quixeramobim
Acompanhamento de situação de acolhimento institucional e/ou familiar. Necessidade de elaboração de Plano de 
Contingência na área educacional, relacionado à pandemia de COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Quixeramobim
Acompanhar da transparência e do acesso à informação, como forma de controle da gestão pública no contexto 
da atual pandemia de COVID-19.

2ª Promotoria de Justiça 
de Quixeramobim

Pedido de providência subscrito pelo Partido Democrático Trabalhista de Quixeramobim/CE e Partido Social 
Liberal de Quixeramobim/CE acerca da demissão em massa de servidores temporários do Município de 
Quixeramobim/CE, sob a justificativa de queda de arrecadação.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Quixeramobim
Acompanhar o  cumprimento das determinações eleitorais durante o período de pandemia por coronavírus 
(COVID-19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Quixeré
Procedimento Administrativo instaurado para Acompanhar asprovidências que estão sendo adotadas pela 
Secretaria de Saúde do município de Quixeré para o enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID-19).

Eleitoral – 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 52ª Zona 
Eleitoral - 

Redenção/Barreira/Acara
pe

Providências para garantir a entrega do “Vale Gás de Cozinha” às famílias beneficiárias e que sua respectiva 
distribuição sejam realizadas sem ocorrência de aglomerações de pessoas, em razão da pandemia da COVID-19. 
Municípios de Acarape, Barreira e Redenção

Promotoria de Justiça de 
Redenção

Requer o Noticiante, através do telefone institucional, relatando que seu pai, Sr. J. F. de B., pessoa idosa (66 
anos), está atualmente internado no Hospital Santa Isabel, necessitando cuidados especiais no contexto da 
pandemia. Solicita informações.

Promotoria de Justiça de 
Redenção

Relata dificuldades em obter acesso a informações acerca do concurso público promovido pela Prefeitura de 
Redenção. Informa que o concurso foi homologado em 06/04/2020, mas que não houve manifestação quanto à 
convocação dos aprovados, que poderiam auxiliar no enfrentamento à pandemia.

Inquérito Civil - 
IC 

Promotoria de Justiça de 
Redenção

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Redenção
Acompanhar as medidas adotadas no âmbito do Município de Redenção para evitar aglomerações de pessoas, no 
contexto do enfrentamento da COVID-19.

Processo 
Judicial (1º 

grau)
Promotoria de Justiça de 

Redenção
Acompanhar as medidas adotadas no âmbito do Município de Redenção para evitar aglomerações de pessoas, no 
contexto do enfrentamento da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Reriutaba
ACOMPANHAR E VERIFICAR A DESTINAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CONTEXTO DO 
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA. Política pública ligada à educação.



1905 Notícia de Fato Reriutaba Apurar possível promoção pessoal na divulgação das ações realizadas em a fim de combater o COVID-19. 

1906 Notícia de Fato Russas

1907 Notícia de Fato Russas Licitações Covid-19. Acompanhamento e fiscalização.

1908 Notícia de Fato Russas

1909 Notícia de Fato Russas

1910 Notícia de Fato Russas Fiscalização de recursos públicos durante a pandemia

1911 Notícia de Fato Russas Fiscalização de recursos públicos durante a pandemia

1912 Notícia de Fato Russas Reclamação relativa a auxílio emergencial negado por constar vínculo em aberto com o município.

1913 Notícia de Fato Russas

1914 Notícia de Fato Russas

1915 Notícia de Fato Russas

1916 Notícia de Fato Russas Acompanhar e fiscalizar Pregão destinado a compra de Medicamentos e testes rápidos.

1917 Russas

1918 Notícia de Fato Russas Assistência aos moradores de circo durante pandemia

1919 Notícia de Fato Russas

1920 Russas

1921 Russas

1922 Russas Acompanhar o  funcionamento do Conselho Tutelar em época de Pandemia

Promotoria de Justiça de 
Reriutaba/ 

Graça/Mucambo/Pacujá - 
79ª Zona Eleitoral

1ª Promotoria de Justiça 
de Nova Russas

Averiguar possiveis irregularidades na aquisição e distribuição da merenda escolar por parte da Secretaria de 
Educação do Município de Nova Russas.

1ª Promotoria de Justiça 
de Russas

1ª Promotoria de Justiça 
de Russas

Atuação do Ministério Público durante a Pandemia na áera do patrimônio público; fiscalização, fomento e 
acompanhamento de políticas públicas e despesas.

1ª Promotoria de Justiça 
de Russas

Recebimento e emprego do material técnico-jurídico relativo à atuação ministerial concernente à fiscalização dos 
atos de enfrentamento à pandemia do COVID-19.

1ª Promotoria de Justiça 
de Russas

1ª Promotoria de Justiça 
de Russas

1ª Promotoria de Justiça 
de Russas

1ª Promotoria de Justiça 
de Russas

Averiguar se no Município de Russas houve/existe medida/contrato administrativo de enfrentamento à pandemia 
com valores superiores a 1 milhão de reais (ponto de corte)

1ª Promotoria de Justiça 
de Russas

Averiguar possíveis irregularidades em aquisições de Cestas básicas e gêneros alimentícios realizadas em meio à 
Pandemia.

1ª Promotoria de Justiça 
de Russas

Averiguar possíveis irregularidades em aquisições de cestas básicas e gêneros alimentícios realizadas em meio à 
pandemia de coronavírus

1ª Promotoria de Justiça 
de Russas

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Russas
Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

2ª Promotoria de Justiça 
de Russas

3ª Promotoria de Justiça 
de Russas

VERIFICAR A CONTINUIDADE DE PAGAMENTO AOS PROFESSORES CONTRATADOS E 
AMPLIADOS DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Russas
Fornecimento de merenda escolar durante a pandemia do  COVID-19 pelo Município de Russas e elaboração 
Plano de Cotigenciamento pela a  Secretaria de Educação de Russas

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Russas
Fornecimento de merenda escolar durante a pandemia do  COVID-19 pelo Município de Palhano e elaboração 
Plano de Cotigenciamento pela a  Secretaria de Educação de Palhano

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Russas



1923 Atendimento Russas Apurar auxílio emergencial negado alegadamente por constar vínculo em aberto com o município.

1924 Atendimento Russas

1925 Notícia de Fato Saboeiro

1926 Saboeiro

1927 Saboeiro 

1928 Salitre

1929 Salitre

1930 Salitre Acompanhar o  funcionamento do Conselho Tutelar de Salitre no contexto da atual pandemia de COVID-19.

1931 Salitre

1932 Santa do Acaraú

1933 Notícia de Fato Santa Quitéria

1934 Santa Quitéria

1935 Santa Quitéria Expedir recomendação em razão da ilegalidade do Decreto Municipal nº 0015/2020.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Russas

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Russas
Reclamação sobre alegado atraso no pagamento dos vencimentos dos contratados pela prefeitura municipal de 
Russas, mesmo com repasses federais.

Promotoria de Justiça de 
Saboeiro

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Saboeiro

Acompanhar a obediência à Recomendação 0011/2020/PmJSBO, relativo aos gastos públicos e recursos oriundos 
de fundo estadual e federal para o enfrentamento do Covid-19, bem como eventuais compras realizadas através 
de dispensa de licitação, frente a situação de calamidade pública.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Saboeiro
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde do Município de  Saboeiro para 
o enfrentamento desta pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA 

Promotoria de Justiça de 
Campos Sales 

( Município de Salitre )

Acompanhar os gastos públicos do Município de Salitre no contexto da pandemia pelo novo coronavírus (covid-
19), em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis  ilicitude atuais e sem 
representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 
Campos Sales (Salitre)

Fiscalizar o cumprimento dos Decretos Estaduais nº 33.510, de 16 de março de 2020 e nº 33.519, de 19 de março 
de 2020, que decretou situação de emergência em saúde, devido ao aumento do número de casos suspeitos e a 
confirmação de casos de contaminação pela COVID-19 no Estado do Ceará, dispondo sobre diversas medidas 
para enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo coronavírus. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 
Campos Sales (Salitre)

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 
Campos Sales (Salitre0

Acompanhar funcionamento do Conselho Tutelar de Campos Sales no contexto da atual pandemia de COVID-
19.

Eleitoral – 
Procedimento 
Administrativo 

Eleitoral

Promotoria de Justiça da 
44ª Zona Eleitoral - 

Santana do 
Acaraú/Morrinhos

 Acompanhar e fiscalizar  a administração pública municipal para que não faça, em ano de eleições, a 
distribuição gratuita bens, valores ou benefícios, excetuados os casos de calamidade pública, de estado de 
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, no 
período da pandemia do COVID-19 - em obediência à Legislação Eleitoral..

1ª Promotoria de Justiça 
de Santa Quitéria

APURAÇÃO DE POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS DESOBEDECENDO AS MEDIDAS 
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Santa Quitéria
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Santa Quitéria-CE, para o 
enfrentamento da Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Santa Quitéria



1936 Atendimento Santa Quitéria Reclamação de popular acerca de recusa da tarifa social ENEL, sem justificativa razoável, após o cadastramento.

1937 Atendimento

1938 Notícia de Fato

1939 Notícia de Fato

1940 Notícia de Fato

1941 Notícia de Fato

1942

1943

1944

1945

1946

1947

2ª Promotoria de Justiça 
de Santa Quitéria

Santana do 
Acaraú

Promotoria de Justiça de 
Santana do Acaraú

Reclamação atinente à possível prática de valores acima dos valores de mercado, sem justificativa razoável e 
ainda sem certeza da qualidade do produto (álcool em gel).

Santana do 
Acaraú

Promotoria de Justiça de 
Santana do Acaraú

Acompanhar a licitude do processo seletivo de Santana do Acaraú para Agentes de Saúde de Santana do Acaraú, 
devido ao período da pandemia da COVID-19.

Santana do 
Acaraú

Promotoria de Justiça de 
Santana do Acaraú

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Santana do 
Acaraú

Promotoria de Justiça de 
Santana do Acaraú

Acompanhar o correto preenchimento pelo Município de Santana do Acaraú e pela Secretaria de Saúde de 
Santana do Acaraú de Santana do Acaraú dos sistema de alimentação de dados referentes à Covid-19 no 
INTEGRASUS.

Santana do 
Acaraú

Promotoria de Justiça de 
Santana do Acaraú

Acompanhar a licitude do processo seletivo de Santana do Acaraú para Agentes de Saúde de Santana do Acaraú, 
devido ao período da pandemia da COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal. 
Recomendar e acompanhar os processos licitatórios da Prefeitura em relação à situação de emergência pública 
vivenciada pela pandemia do CVID-19, mitigando riscos de malversação – sendo mister fomentar a cidadania e o 
controle popular pela adequada informação, agindo o Poder Público com o máximo de transparência

Procedimento 
Administrativo-

PA
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú

Acompanhar a elaboração e a implementação pelo Município de Santana do Acaraú e pela Secretaria Municipal 
de Saúde do plano de contingência no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial deste Município durante a 
pandemia da COVID-19;

Procedimento 
Administrativo-

PA
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú

Acompanhar a Portaria de nº 369, de 29 de abril de 2020 - Ministério da Cidadania - Dispõe acerca do 
atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, disposto pelo 
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de 
calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito 
Federal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú

Acompanhar a elaboração e implementação dos Planos de Contingêcia ao enfrentamento da Pandemia da 
COVID-19 no âmbito dos Colégios Particulares localizadas no Município de Santana do Acaraú, bem como 
fiscalizar o cumprimento da Lei Estadual de nº 17.208/20

Procedimento 
Administrativo-

PA
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú

Encaminhar recomendação ao Município de Santana do Acaraú, a partir da Secretaria do Trabalho e Ação Social, 
a adoção de medidas a fim de auxiliar no cadastramento das pessoas beneficiárias do Auxílio emergencial de R$ 
600,00 (seiscentos reais).

Procedimento 
Administrativo-

PA
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú
Acompanhar a realização de teste PCR (swab) para os cidadãos e profissionais de Saúde de Santana do Acaraú 
que apresentarem sintomas da COVID-19.



1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956 Atendimento

1957

1958

1959

1960

Procedimento 
Administrativo-

PA
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú

Acompanhar a adoção de medidas e estratégias adotadas pelo Município de Santana do Acaraú, no sentido de 
minimizar os danos causados pela crise sanitária provocada pelo Coronavírus(COVID-19) à população circense 
do Circo Sorriso Tropical da Cidade de Santana do Acaraú.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú

Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Santana do Acaraú para que a retomada 
da coleta seletiva e reciclagem ocorra de modo seguro, e coerente com as orientações fornecidas pelas 
autoridades sanitárias para o enfrentamento desta pandemia

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú

Acompanhar e recomendar aos gerentes de Casa Lotérica e de bancos no Município de Santana do Acaraú para 
que para que adotem as providências necessárias para evitarem filas e aglomeraçãos em suas dependências e na 
frente de seus estabelecimentos, durante o período em que vigorar o período de pandemia e calamidade pública; 

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú
Acompanhar o funcionamento do Conselho Tutelar da Cidade de Santana do Acaraú no período da pandemia do 
COVID-19;

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú

 Acompanhar se a Prefeitura e a Secretaria de Educação estão disponibilizando a merenda escolar aos alunos do 
Município durante o período de suspensão das aulas, em decorrência do enfrentamento ao coronavírus (COVID-
19)

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú
Acompanhar e fiscalizar  a implementação do plano de contingência do Município de Santana do Acaraú 
referente ao enfrentamento da pandemia Covid-19

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú

Acompanhar o cumprimento por parte do Hospital Municipal e dos Centros de Saúde de Santana do Acaraú do 
plano de contingência relacionado às unidades hospitalares durante o período da pandemia do COVID-19 no 
Município de Santana do Acaraú

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Santana do 

Acaraú
Promotoria de Justiça de 

Santana do Acaraú

Acompanhar e fiscalizar  a elaboração e execução do plano de contingenciamento da Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos do Município de Santana do Acaraú em relação aos garis, servidores públicos da Cidade de 
Santana do Acaraú, durante período da pandemia do COVID-19

Santana do 
Cariri

Promotoria de Justiça de 
Santana do Cariri

RECLAMAÇÃO RELATIVA AO DECRETO MUNICIPAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA QUE PROIBIU A 
ENTRADA DE PESSOAS DE OUTRAS CIDADES, IMPEDINDO A RECLAMANTE DE FAZER O USO DE 
SERVIÇOS BANCÁRIOS COM A FINALIDADE DE LEVANTAR VALORES REFERENTES À SALÁRIO.

Atividade Não 
Procedimental

Santana do 
Cariri

Promotoria de Justiça de 
Santana do Cariri

PRESTA INFORMAÇÕES A MUNÍCIPE ACERCA DO ATENDIMENTO NO CARTORIO ELITORIAL 
DESTA 53ª ZONA., NESTA SITUAÇÃO DE PANDEMIA.

eleitoral - 
Atividade Não 
Procedimental

Santana do 
Cariri

Promotoria de Justiça de 
Santana do Cariri

PRESTA INFORMAÇÕES A MUNÍCIPE ACERCA DO ATENDIMENTO NO CARTORIO ELITORIAL 
DESTA 53ª ZONA., NESTA SITUAÇÃO DE PANDEMIA.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Santana do 

Cariri
Promotoria de Justiça de 

Santana do Cariri
 Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de SANTANA DO CARIRI, para o 
enfrentamento da Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Santana do 

Cariri
Promotoria de Justiça de 

Santana do Cariri

Acompanhar os fatos, Atos administrativos e políticas públicas, em caráter preventivo e sem indicativo de 
possíveis irregularidades ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder 
Executivo Municipal para o COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VIRUS-19.



1961

1962 Atendimento São Benedito

1963 Atendimento São Benedito

1964 São Benedito

1965 São Benedito

1966 São Benedito

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

Procedimento 
Administrativo-

PA
Santana do 

Cariri
Promotoria de Justiça de 

Santana do Cariri
FISCALIZAR PROCESSOS LICITATÓRIOS PRESENCIASI REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE 
SANTANA DO CARIRI, NO PERIODO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19.

Promotoria de Justiça de 
São Benedito

Reclamação via E-mail, solicitando providências quanto às funcionárias públicas gestantes que trabalham em 
ambiente insalubre, diante da pandemia, visto serem do grupo de risco.

Promotoria de Justiça de 
São Benedito

Reclamação relativa a informação veiculada em "live" pelo Prefeito acerca de estarem testasdos todos os 
profissionais da saúde - o que não corresponderia à verdade.

Inquérito Civil - 
IC

Promotoria de Justiça de 
São Benedito

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

São Benedito
Acompanhar as Políticas Públicas que estão sendo adotadas pelas Diversas Secretatiais do Município de São 
Benedito para o enfrentamento desta pandemia COVID-19.;

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

São Benedito
Acompanhar os gastos administrativos de forma preventiva relacionada ao Decreto de Emergência em razão da 
Pandemia pela qual passa o  pais face o COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
São Gonçalo do 

Amarante

1ª Promotoria de Justiça 
de São Gonçalo do 

Amarante

Recomendar ao Município de São Gonçalo do Amarante/CE e à Secretaria Municipal de Saúde que adotem 
providências necessárias para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao coronavírus, fluxos de 
atendimento a pacientes com casos suspeitos, bem como si

Procedimento 
Administrativo-

PA
São Gonçalo do 

Amarante

1ª Promotoria de Justiça 
de São Gonçalo do 

Amarante
Trata-se de procedimento administrativo instaurado com o fim de recomendar a atuação do Conselho Tutelar 
local em regime de plantão em razão da pandemia do COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
São Gonçalo do 

amarante

2ª Promotoria de Justiça 
de São Gonçalo do 

Amarante

Trata-se de Procedimento instaurado para acompanhamento, pelo Ministério Público, das providências que estão 
sendo adotadas pelo Município de São Gonçalo do Amarante/CE, para o enfrentamento da pandemia de Corona 
Vírus.

Procedimento 
Administrativo- 

PA
São Gonçalo do 

amarante

Promotoria de Justiça de 
Acaraú São Gonçalo do 

Amarante
Fiscalizar e acompanhar as contratações realizadas pelo Município de São Gonçalo do Amarante/CE, durante a 
Pandemia do Novo Coronavirus.

Procedimento 
Administrativo-

PA
São João do 
Jaguaribe

Promotoria de Justiça de 
Tabuleiro do Norte (São 

João do Jaguaribe)
Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
São Luís do 

Curo

Promotoria de Justiça de 
Umirim (São Luiz do 

Curu)

 Acompanhar os fatos e atos administrativos e suas repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo 
de possíveis irregularidades ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder 
Executivo Municipal. Acompanhando e fiscalizando os gastos efetuados com medidas de enfrentamento à Covid-
19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
São Luís do 

Curu

Promotoria de Justiça de 
Umirim (Município de 
São Luiz do Curu-CE)

Acompanhar as ações adotadas no âmbito municipal visando o controle da pandemia provocada pelo Corona 
Vírus - COVID-19. Fisclaização dos atos administrativos e interação das medidas preventivas.



1974 São luís do Curu

1975 Senador Pompeu

1976 Notícia de Fato Senador Pompeu

1977 Notícia de Fato Senador Pompeu

1978 Senador Pompeu

1979 Senador Pompeu

1980 Senador Pompeu

1981 Senador Pompeu

1982 Senador Sá Acompanhar as políticas referente ao COVID no município de Massapê e Senador Sá

1983 Senador Sá

1984 Notícia de Fato Sobral Representação contra a Universidade Vale do Acaraú e seu gestores, relativa ao Longo período sem aulas.

1985 Sobral

1986 Sobral

Inquérito Civil - 
IC

Promotoria de Justiça de 
Umirim (São Luís do 

Curu)

Acompanhae e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
1ª Promotoria de Justiça 

de Senador Pompeu

Expedição de Recomendação Ministerial em face do Programa Assistencial do Governo do Estado do Ceará na 
distribuição de butijões de gás às famílias carentes para abstenção da promoção de  Candidatos ou Agentes 
Políticos ou Públicos no Município.

2ª Promotoria de Justiça 
de Senador Pompeu

Apurar o funcionamento e normatização das sessões plenárias da Câmara Municipal de Senador Pompeu neste 
momento de pandemia pelo Covid-19 (novo coronavirus)

2ª Promotoria de Justiça 
de Senador Pompeu

Apurar representação referente a funcionário do grupo de risco alegadamente atuante na Agência local da Caixa 
Econômica Federal

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Senador Pompeu
Acompanhar a adoção de providências cabíveis pelos órgãos competentes em relação ao pedido/saque indevido 
do auxílio emergencial por parte dos servidores públicos do município de Senador Pompeu.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Senador Pompeu

Acompanhar e fiscalizar  as políticas públicas adotadas pelo município de Senador Pompeu/CE, para cumprir e 
efetivar o plano municipal de contingência decorrente da crise instaurada pela pandemia do Corona Vírus, bem 
como outras providências do citado Município, referentes ao enfrentamento do Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Senador Pompeu

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal. 
Acompanhar os Decretos de Emergência editados pelo Município para enfrentamento do surto do novo 
coronavírus.

Procedimento 
Administrativo 

– PA

Promotoria de Justiça da 
Comarca de Senador 

Pompeu

Portaria que instaura Procedimento Administrativo para acompanhar a adoção de providências cabíveis pelos 
órgãos competentes em relação ao pedido/saque indevido do auxílio emergencial por parte dos servidores 
públicos do município de

Procedimento 
Administrativo- 

PA
1ª Promotoria de Justiça 
de Massapê (Senador Sá)

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 
de Massapê (Senador Sá)

 Acompanhar e fiscalizar  as redes de ensino público e privado do Município de Senador Sá, no que referem as 
ações destinadas à prevenção do contágio de COVID-19.

10ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Procedimento 
Administrativo-

PA
10ª Promotoria de Justiça 

de Sobral
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19;

Procedimento 
Administrativo-

PA
10ª Promotoria de Justiça 

de Sobral
Acompanhar as medidas destinadas a garantir a proteção integral de adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa. no contexto da atual pandemia de COVID-19. 



1987 Notícia de Fato Sobral

1988 Sobral

1989 Atendimento Sobral

1990 Sobral

1991 Notícia de Fato Sobral

1992 Notícia de Fato Sobral

1993 Notícia de Fato Sobral

1994 Notícia de Fato Sobral

1995 Notícia de Fato Sobral

1996 Notícia de Fato Sobral

1997 Notícia de Fato Sobral

1998 Notícia de Fato Sobral

1999 Notícia de Fato Sobral

2000 Notícia de Fato Sobral

2001 Notícia de Fato Sobral Apurar supostas faltas de teste COVID-19, nos postos de Saúde de Sobral.

2ª Promotoria de Justiça 
de Juazeiro do Norte

Acompanhar e fiscalizar  a previsão de uso obrigatório de máscaras pelos Decretos municipais nº 521/2020 e 
525/2020 em enfrentamento à pandemia da covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Juazeiro do Norte

Possível deficiência na assistência de saúde em Juazeiro do Norte, em especial quanto à UPA da Lagoa Seca, que 
já estaria construída há mais de 6 anos e ainda não teria sido entregue à população, mas que emergencialmente 
agora estaria com promessa de funcionamento, devido à pandemia do covid-19.

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Reclamação. A pessoa atendida informa que sua mãe, a Senhora E. M. dos S. está precisando de uma 
colonoscopia, mas, devido a pandemia, a realização do procedimento se tornou inviável pelo SUS. Informou que 
o custo do exame em regime particular é excessivo.

Inquérito Civil - 
IC

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Acompanhar e verificar possível superfaturamento na compra de álcool em gel realizada pela Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos por meio da Dispensa de Licitação.

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Acompanhar as providências adotadas pela Secretaria de Saúde do Município de Sobral no que tange às 
informações divulgadas acerca do risco de contágio de coronavírus no âmbito desse município.

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Inspecionar o funcionamento de Circo recentemente chegado no Município de Sobral, com aglomeração de 
pessoas que estão vulneráveis ao vírus COVID-19, bem como demais proliferações virais.

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Apurar a veracidade da notícia veiculada nas rede sociais por cidadão identificado, informado que hoje ocorreu a 
morte de um paciente por Coronavírus na cidade de Sobral.

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Representação: O ANESTESISTA DR R. ESTA INDO TRABALHAR COM SUSPEITA DO VIRUS COVID-
19, NO CENTRO CIRURGICO DA SANTA DE MISERICORDIA DE SOBRAL-CE. REQUERIDAS 
PROVIDÊNCIAS E APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES, POIS SER POSSÍVEL VETOR DE RISCO, 
EVENTUALMENTE COLOCANDO EM RISCO A VIDA DOS DEMAIS FUNCIONARIOS E 
CONSEQUENTEMENTE DOS PACIENTES.

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Solicitar informações quanto ao cumprimento de políticas estipulada pela OMS – Organização Mundial da 
Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado de Ceará e do respectivo Município, da 
Vigilância Sanitária do Ceará

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

ANALISAR QUAIS OS CRITÉRIOS FORAM UTILIZADOS NO DECRETO Nº 2396, DE 04 DE ABRIL DE 
2020 - QUE DECRETOU INTERVENÇÃO MUNICIPAL POR MODALIDADE DE REQUISIÇÃO DO 
PRÉDIO E TODAS AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA EMPRESA DIAMANTES LINGERIE, ENGLOBANDO 
TUDO QUE SEJA NECESSÁRIO PARA A FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS.

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Requisitar informações ao Município acerca das providências necessárias para evitar, em todo território 
municipal, a realização de eventos que possam gerar aglomeração de pessoas, durante o período em que vigorar a 
situação emergencial.

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Reclamação: A agência do Banco do Brasil na av. Dom José - Sobral - CE, possuiria dentre os empregados 2 
casos de COVID-19 confirmados, e no entanto nenhuma medida de prevenção foi adotada até o momento. 
Possível risco à integridade de terceiros.

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

A pessoa atendida informa que sua mãe, a senhora E. M. dos S., está precisando de uma colonoscopia, mas, 
devido a pandemia (COVID-19), a realização do procedimento se tornou inviável pelo SUS. 

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Solicitação de transferência hospitalar, com urgência, do paciente R. A. do N., atualmente com 82 anos de idade,  
positivo para Covid-19, com elevado risco.

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral



2002 Notícia de Fato Sobral

2003 Notícia de Fato Sobral

2004 Sobral

2005 Sobral

2006 Sobral Acompanhar as instituições Bancária sobre as paralisações em combate ao coronavírus (COVID-19)

2007 Sobral

2008 Sobral

2009 Sobral

2010 Sobral

2011 Sobral

2012 Sobral

2013 Sobral

2014 Sobral

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Encaminhar orientações ao Município de Sobral a respeito dos procedimentos de manejo de corpos durante a 
pandemia de COVID-19.

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Apurar circunstâncias e regularidade da instalação de cinema drive-in por parte do estabelecimento Coqueiros 
Club durante pandemia de COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral
Apurar possíveis descumprimento aos Decretos emergencias Municipal e Estadual, referente ao plano de 
contigenciamento de combate ao CORONA VÍRUS (covid-19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral

Acompanhar políticas públicas referente ao combate ao coronavírus nos Hospitais Privados do Município de 
Sobral-CE, especialmente os seguintes: Hospital Unimed, Santa Casa de Misericórdia de Sobral e Hospital do 
Coração - para adotarem providências necessárias para garantir o direito à saúde e o atendimento da população 
do Município de Sobral dos usuários do sistema privado de saúde durante a pandemia do Corona Vírus, adotando 
todas as providências necessárias para garantir o direito à saúde dos usuários privados de acordo com as 
autoridades sanitárias estadual e nacional e o plano de contingenciamento do Estado do Ceará e da União, 
informando sobre as providências adotadas. 

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral
Acompanhar o funcionamento de Supermercados, Atacadões, Mercadinhos e demais estabelecimentos que 
comercializam gêneros alimentícios, em prestígio ao plano de combate ao vírus COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral

Acompanhar e recomendar ao município de Sobral, por meio da Secretaria Municipal de Saúde que, diante da 
quadra chuvosa e risco de epidemia de dengue, adotem providências práticas para prevenir e combater as 
arboviroses causadas pelo mosquito Aedes Aegypt, no contexto da pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral

Acompanhar todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do 
COVID-19 e recomendar ao Município de Sobral e à Secretaria Municipal de Saúde, que procedam à 
disponibilização, em sítio eletrônico, dos referidos gastos públicos.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral

Acompanhar o Município de Sobral, por meio de seus secretários(as), a elaboração de planos de contingência 
para cada uma das secretarias municipais, de acordo com as normas de saúde e vigilância sanitária, bem como os 
decretos do Governo do Estado do Ceará.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral

Requisitar informações ao Município acerca das providências necessárias para evitar, em todo território 
municipal, a realização de eventos que possam gerar aglomeração de pessoas, durante o período em que vigorar a 
situação emergencial de calamidade públi

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral
Averiguar supostas divergências a respeito da quantidade de vagas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva  – 
UTI destinados a pacientes acometidos pelo COVID-19 e a possível subutilização das vagas que existem

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral

Recomendar ao Município de Sobral e à Secretaria Municipal de Saúde que se abstenham de adotar quaisquer 
medidas administrativas desprovidas de estudos que contenham evidências científicas que atestem a eficácia dos 
procedimentos adotados para o combate à pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral
Acompanhar as providências adotadas pelo Município de Sobral em relação aos Decretos Estaduais que dispõem 
sobre diversas medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo coronavírus.



2015 Sobral

2016 Sobral

2017 Sobral

2018 Sobral

2019 Notícia de Fato Sobral Prevenção e proteção nas unidades prisionais no que se refere ao COVID-19.

2020 Sobral

2021 Notícia de Fato Sobral Acompanhamento de disponibilização de testes rápidos e EPI para ILPI

2022 Notícia de Fato Sobral

2023 sobral

2024 Sobral

2025 Sobral

2026 Sobral

2027 Sobral

2028 Sobral

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral

Acompanhar e verificar notícia de possíveis irregularidades na aquisição de cabines de higienização para a 
desinfecção e prevenção do Covid-19, por parte da secretaria de saúde do Município de Sobral-CE, com vistas à 
eficiência dos equpamentos, conforme a ciência.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral 

Acompanhar e recomendar ao Município de Sobral, por meio de suas Secretarias, que promova  a 
disponibilização, no portal da transparência, do inteiro teor de todas as licitações e dispensas de licitação 
realizadas e o acompanhamento  da inserção desses dados no sítio eletrônico oficial

Procedimento 
Administrativo-

PA 
2ª Promotoria de Justiça 

de Sobral 

Acompanhar e fiscalizar  a aplicação do auxílio financeiro emergencial do Ministério da Saúde pela Santa Casa 
de Misericórdia de Sobral e pelo Hospital do Coração, no enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do 
COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Sobral

Procedimento instaurado para acompanhar a adoção de medidas de segurança e saúde em relação às atividades 
dos dos catadores, medinte a adoção de providências necessárias, durante o período que vigorar a situação 
emergencial decorrente da pandemia do novo 

4ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Procedimento 
Administrativo-

PA
5ª Promotoria de Justiça 

de Sobral
Fiscalizar e acompanhar das providências, referente a cidadania, que estão sendo adotadas pelo município de 
Sobral-CE para o enfrentamento da COVID-19;

7ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

7ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Acompanhar a concessão de gratificação para profisisonais da saúde que trabalham em ILPI no combate à 
COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
7ª Promotoria de Justiça 

de Sobral

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis  ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal

Procedimento 
Administrativo-

PA
7ª Promotoria de Justiça 

de Sobral

Expedição de Recomendação para adoção das medidas necessárias, conforme a técnica e as orientações 
sanitárias, ao Prefeito Municipal, à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal de Assistência Social e 
aos demais Gestores Públicos Municipais com atribuição para o enfrentamento da pandemia pelo 
CORONAVÍRUS.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
7ª Promotoria de Justiça 

de Sobral

Acompanhar e apurar as possíveis irregularidades nos pedidos e recebimentos de auxílio emergencial por parte 
dos servidores públicos do Município de Sobral no período da pandemia, bem como acompanhar a adoção de 
providências cabíveis por parte dos órgãos competentes.

Atividade Não 
Procedimental

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Discussão acerca da suspensão das atividades escolares presenciais em razão dos Decretos Estaduais nº 33510/20 
e 33532/20 como forma de conter a pandemia COVID-19 e impactos sobre os contratos de prestação de serviços 
educacionais.

Atividade Não 
Procedimental

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Tratar dos planos de contingenciamento dos hospitais privados de Sobral, notadamente no que toca ao 
quantitativo e estrutura dos leitos de UTI em número suficiente para atender os casos graves de COVID-19 em 
Sobral, considerando a previsão de cobertura do

Inquérito Civil - 
IC

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Notícia de Fato instaurada a fim de apurar a não realização de exames laboratoriais após as 23h pelo Hospital 
Unimed de Sobral, e a impossibilidade de iniciar antibioticoterapia se o paciente não estiver internado.



2029 Notícia de Fato Sobral

2030 Notícia de Fato Sobral

2031 Notícia de Fato Sobral

2032 Notícia de Fato Sobral

2033 Notícia de Fato Sobral

2034 Notícia de Fato Sobral

2035 Notícia de Fato Sobral

2036 Notícia de Fato Sobral

2037 Notícia de Fato Sobral

2038 Notícia de Fato Sobral

2039 Notícia de Fato Sobral Instalação de cinema drive-in por parte do estabelecimento Coqueiros Club durante pandemia de COVID-19

2040 Sobral

2041 Sobral

2042 Sobral

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Notícia de Fato instaurada a partir de representção da senhora S.M.C.F., Gerente da Vigilância Epidemiológica 
do Município de Sobral, relatando que teve seu nome citado indevidamente em publicação do senhor W. M., no 
contexto da pandemia.

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Notícia de Fato instaurada a partir de relatório do dia 26/05/2020,  encaminhado pela Secretaria de Segurança e 
Cidadania de Sobral, informando sobre publicações referentes a transporte irregular de passageiros, tendo em 
vista ir de encontro ao Art. 1º, i do Decreto.

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Notícia de Fato instaurada a partir de relatório do dia 26/05/2020,  encaminhado pela Secretaria de Segurança e 
Cidadania de Sobral, informando sobre publicações referentes a transporte irregular de passageiros, tendo em 
vista ir de encontro ao Art. 1º, i do Decreto.

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Notícia de Fato instaurada a partir de relatório do dia 26/05/2020,  encaminhado pela Secretaria de Segurança e 
Cidadania de Sobral, informando sobre publicações referentes a transporte irregular de passageiros, tendo em 
vista ir de encontro ao Art. 1º, i

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de  Protocolo contendo autos de infração em face de F.VS. 
VASCONCELOS -ME, em razão prática de atividade não essencial, em possível violação às normas de 
isolamento social.

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de  Protocolo contendo autos de infração em face de Ana Paula de 
Mato-ME,  em razão prática de atividade não essencial com pessoas no local, entre 07:00h e 18:00h,   
descumprindo os Decretos Municipais 2418,

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de  Protocolo contendo autos de infração em face de A. S. S., em 
razãode  prática de atividade não essencial com pessoas no local, entre 07:00h e 18:00h,   descumprindo os 
Decretos Municipais

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de  Protocolo contendo autos de infração em face de A. A. A., em 
razão de possuir estabelecimento onde estava sendo permitido o consumo de alimentos no local (merenda), 
descumprindo os decretos de isolamento.

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de  Protocolo contendo autos de infração em face de F. C.P. O., em 
razão de permitir aglomeração em bar, descumprindo o Decreto Municipal 2386.

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação oriunda da Procuradoria Geral do Município de Sobral, 
informando a execução de demolição sem licença expedida pela Prefeitura e durante o enfrentamento do Covid-
19, em desacordo com os decretos de isolamento social. 

9ª Promotoria de Justiça 
de Sobral

Procedimento 
Administrativo-

PA
9ª Promotoria de Justiça 

de Sobral
Acompanhar estabelecimentos comerciais e fornecedores a fim de evitar o desabastecimento de gêneros 
alimentícios e produtos básicos no curso da pandemia de COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
9ª Promotoria de Justiça 

de Sobral
Acompanhar o cumprimento das medidas de higiene e de restrição de atendimento, locomoção e aglomeração de 
pessoas por parte das agências bancárias, no curso da pandemia de COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
9ª Promotoria de Justiça 

de Sobral
Acompanhar os reflexos da suspensão das aulas, por conta da COVID-19, nos contratos de prestação de serviços 
educacionais de ensino privado na cidade de Sobral



2043 Sobral

2044 Sobral

2045 Sobral

2046 Atendimento Sobral

2047 Atendimento Sobral

2048 Atendimento Sobral Representação contra a Universidade Vale do Acaraú e seu gestores, relativa ao Longo período sem aulas.

2049 Sobral

2050 Sobral 

2051 Solonópole

2052 Solonópole

2053 Solonópole

2054 Solonópole

Procedimento 
Administrativo-

PA 
9ª Promotoria de Justiça 

de Sobral

Acompanhar a conduta dos estabelecimentos comerciais no decorrer da pandemia, em especial no que diz 
respeito ao cumprimento das medidas de prevenção à disseminação da COVID-19 e a possível violação de 
direitos dos consumidores, reunindo notícias de práticas irregulares e adotando as providências cabíveis a fim de 
evitar  possíveis práticas violadoras de direitos do consumidor  que podem ser praticadas por fornecedores em 
época de crise, dentre as quais o aumento abusivo de preços de produtos essenciais, e o descumprimento de 
restrições sanitárias, econômicas e de funcionamento colocadas a fim de frear a disseminação da doença.

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE

Promotoria da 121ª Zona 
Eleitoral - 

Sobral/Forquilha

Apurar a prática de carreata/passeata com fins eleitorais durante período de vigência de medidas restritivas de 
locomoção em razão da pandemia de COVID-19, ocorrida em 18 de julho de 2020, no distrito de Trapiá, 
Município de Forquilha.

Eleitoral - 
Notícia de Fato 

Eleitoral

Promotoria de Justiça da 
121ª Zona Eleitoral – 

Sobral/Forquilha

Apurar a prática de carreata/passeata com fins eleitorais durante período de vigência de medidas restritivas de 
locomoção em razão da pandemia de COVID-19, ocorrida em 18 de julho de 2020, no distrito de Trapiá, 
Município de Forquilha.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Sobral

Reclamação. Descrição: O ANESTESISTA DR R. ESTARIA INDO TRABALHAR COM SUSPEITA DO 
VIRUS COVID-19, NO CENTRO CIRURGICO DA SANTA DE MISERICORDIA DE SOBRAL-CE. 
REQUER PROVIDÊNCIAS E APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Sobral

Reclamação. Descrição: A agência do Banco do Brasil na av. Dom José - Sobral - CE, possuiria 2 casos de 
COVID-19 confirmados dentre os empregados, e no entanto nenhuma medida de prevenção foi adotada até o 
momento. 

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Sobral

Procedimento de 
Gestão 

Administrativa
Unidade Descentralizada 

do Decon -  SOBRAL

Reclamação. A consumidora informa que celebrou dois contratos de prestação de serviços de fisioterapia em 
depilação a laser junto à reclamada.  Ocorre que, diante da situação de pandemia de Covid-19, teve redução no 
seu rendimento financeiro reduzido, necessitando rever o contrato, havendo resistência da empresa.

Inquérito Civil - 
IC 

2ª Promotoria de Justiça 
de Sobral 

Acompanhar e verificar possível superfaturamento na compra de álcool em gel realizada pela Secretaria 
Municipal de Segurança e Cidadania por meio da Dispensa de Licitação.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Solonópole
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo Município de Solonópole para o enfrentamento da 
pandemia provocada pelo coronavirus ( COVID-19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Solonópole
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo Município de Deputado Irapuan Pinheiro para o 
enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavirus ( COVID-19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Solonópole

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 
Solonópole (Solonópole)

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 
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2056 Atendimento Assunto: Pertubação ao Sossego Alheio e aglomeração em residência. Violação de medidas sanitárias.

2057 Atendimento

2058

2059

2060

2061 Atendimento Tamboril Reclamação sobre preterição na lista dos beneficiários do vale gás.

2062 Atendimento Tamboril

2063 Notícia de Fato Tamboril

2064 Notícia de Fato Tamboril

2065 Notícia de Fato Tamboril

2066 Tamboril

2067 Tamboril

2068 Notícia de Fato Tauá

Tabuleiro do 
Norte

Promotoria de Justiça de 
Tabuleiro do Norte

Tabuleiro do 
Norte

Promotoria de Justiça de 
Tabuleiro do Norte

Tabuleiro do 
Norte

Promotoria de Justiça de 
Tabuleiro do Norte

Assunto: Descumprimento de Decreto e Pertubação ao Sossego Alheio  - Descrição: Deste o Inicio da Pandemia, 
nesta Residencia sempre a Aglomeração de Pessoas como também Sem ninguém usar mascaras.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Tabuleiro do 

Norte
Promotoria de Justiça de 

Tabuleiro do Norte
 Fiscalizar as medidas de enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo coronavírus, previstas no 
Decreto nº 33.519 de 19 de março de 2020.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Tabuleiro do 

Norte
Promotoria de Justiça de 

Tabuleiro do Norte
Fiscalizar as medidas de enfrentamento e contenção da infecção humana pelo coronavírus, previstas no Decreto 
nº 33.519 de 19 março de 2020.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Tabuleiro do 

Norte
Promotoria de Justiça de 

Tabuleiro do Norte

Acompanhar os fatos e atos administrativos e suas repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo 
de possíveis irregularidades ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder 
Executivo Municipal. Acompanhando e fiscalizando os gastos efetuados com medidas de enfrentamento à Covid-
19.

Promotoria de Justiça de 
Tamboril

Promotoria de Justiça de 
Tamboril

A Sra. E. R. de C. procurou a Promotoria a fim de fazer as seguintes declarações: que prestou trabalhos a 
prefeitura de Tamboril mediante contrato até o mês de maio do ano de 2019; que fez o cadastro do auxílio 
emergencial após não ter mais vínculo, mas foi considerado que não teria o direito de receber. Busca solucionar a 
situação.

Promotoria de Justiça de 
Tamboril

Assunto: sobre a lista dos beneficiários do vale gás  Representação sobre possível irregularidade na lista de 
beneficiários.

Promotoria de Justiça de 
Tamboril

Averiguar os fatos apresentados pela Câmara Municipal de Tamboril  referente a desatualização de informações 
do portal da transparência do executivo Municipal, que vem dificultando a fiscalização dos recursos públicos em 
tempo de pandemia.

Promotoria de Justiça de 
Tamboril

TRATA-SE DE NOTÍCIA DE FATO PARA ACOMPANHAR A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 
01/2020/CNJ/CNMP/MC/MDH - QUE DISCORRE SOBRE CUIDADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
NO CONTEXTO DA PANDEMIA - COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Tamboril
ACOMPANHAR TODOS OS GASTOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO E 
MITIGAÇÃO DA PANDEMIA DECORRENTE   DO  COVID-19

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Tamboril

Acompanhamento de medidas destinadas à garantia do direito fundamental a educação no contexto da atual 
Pandemia do COVID -19. Expeça Recomendação à Secretaria Municipal de Educação de Tamboril-CE para que 
apresente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, Plano de Contingência para garantia do direito à educação no 
município, compreendendo as medidas a serem adotadas para o fornecimento de alimentação escolar e 
cumprimento da quantidade mínima de dias letivos e carga horária anuais.

2ª Promotoria de Justiça 
de Tauá

Trata-se de demanda encaminhada a Secretaria-Executiva das Promotorias de Tauá-CE, via whatsapp, onde se 
noticia que a Sra. M. S. N. de O., 76 anos de idade, encontra-se internada no Hospital Regional Dr. Alberto 
Feitosa Lima, em situação de risco e sem assistência suficiente da família. Contexto da pandemia. Grupo de 
risco.
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2070 Tauá
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2072 Tauá

2073 Tauá
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2075 Notícia de Fato Tauá

2076 Tauá 

2077 Tauá 
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Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Tauá
Acompanhar e fiscalizar  das contratações emergenciais e gastos públicos na área de saúde pública realizados 
com dispensa de licitação para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia.

Processo 
Judicial (1º 

grau)
2ª Promotoria de Justiça 

de Tauá

Trata-se de demanda encaminhada a Secretaria-Executiva das Promotorias de Tauá-CE, via whatsapp, onde se 
noticia que a Sra. M. S. N. de O., 76 anos de idade, encontra-se internada no Hospital Regional Dr. Alberto 
Feitosa Lima, em situação de risco e sem assistência suficiente da família. Contexto da pandemia. Grupo de 
risco.

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Tauá

Acompanhar a edição de atos e contratos municipais a partir de dispensas licitatórias fundadas no Decreto 
Emergencial 317001/2020, para enfrentamento da pandemia de COVID-19, orientando e recomendando as 
autoridades no cumprimento das normas vigentes.

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Tauá

Acompanhar atos e contratos que venham a ser editados a partir de dispensas licitatórias fundadas em decreto de 
emergência para enfrentamento da pandemia, orientando e recomendando às autoridade o cumprimento das 
normas constitucionais e federais na temática.

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
Promotoria da 19ª Zona 
Eleitoral - Tauá/Parambu

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com fundamento na 
referida Portaria 692/2016, para apurar se Prefeito Municipal, com a criação do Programa Municipal Vale-Gás, 
no contexto da pandemia, violou o art. 73, IV e §10 da Lei das Eleições.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Tauá
Reclamação: falta de água; possível omissão da CAGECE, com prejuízo à população no contexto da pandemia 
(cuidados sanitários e de higiene).

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Tauá
Acompanhar a Tabela de Distribuição de Recurso aos Município, proveniente do Senado Federal para 
enfrentamento A pademia  (COVID-19), nos termos do Programa  de Enfrentamento ao Coronavírus.

Inquérito Civil - 
IC

4ª Promotoria de Justiça 
de Tauá

Apurar ilegalidade na nomeação de comissionados, notadamente durante a Pandemia de Covid-19, pelo 
Municipio de Tauá, além da manutenção de Gratificações por Serviço Técnico e Relevante

Inquérito Civil - 
IC 

4ª Promotoria de Justiça 
de Tauá

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 .

4ª Promotoria de Justiça 
de Tauá

Trata-se de ofício encaminhado pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Subseccional da OAB 
de Inhamuns, por meio do qual narra praticas abusivas de fornecedores (genericamente) quanto aos produtos 
necessários à prevenção do COVID-19.

4ª Promotoria de Justiça 
de Tauá

Apurar fatos reportados em vídeo encaminhado pela ASCOM/MPCE, no qual constam supostas conversas entre 
o Prefeito de Tauá-CE e seu chefe de gabinete em aplicativo de mídia social. De seu teor, constam temas 
atinentes a possíveis  contratações irregulares no âmbito das Secretarias Tauaenses, mesmo no contexto da 
pandemia.

4ª Promotoria de Justiça 
de Tauá

Apurar possível ilegalidade na nomeação de comissionados, notadamente durante a Pandemia de Covid-19, pelo 
Municipio de Tauá, além da manutenção de Gratificações por Serviço Técnico e Relevante

4ª Promotoria de Justiça 
de Tauá

Trata-se de ofício circular que encaminha o "kit COVID" remetido pelo CAODPP. Cópia dos elementos que 
compunham o protocolo foram enviados a todos as Promotorias, para a tomada das medidas consideradas 
necessárias.
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4ª Promotoria de Justiça 
de Tauá

Trata-se de Ofício Circular Remetido pelo CAODPP, por meio do qual encaminha tabela de destinação de verbas 
federais remetidas aos Municípios para enfrentamento à pandemia do COVID-19. Cópia dos documentos foram 
juntados aos procedimentos já em trâmite na Promotoria.

4ª Promotoria de Justiça 
de Tauá

Apurar suposta irregularidade praticada pela Prefeitura de Tauá-CE, durante o período de pandemia decorrente de 
COVID-19, referente a distribuição do Kit merenda escolar e utilização de máquinas (custeadas com recursos da 
saúde) em obras.

4ª Promotoria de Justiça 
de Tauá

Acompanhamento do cumprimento da Resolução nº 02, de 30 de junho de 2020 da COGERH, Comitê da Sub-
bacia Hidrográfica do Alto Jaguaribe, que dispõe sobre a "alocação negociada de àgua 2020 definida pelo Comitê 
da Sub-Bacia Hidrográfica do Alto Jaguaribe em período de pandemia.

Procedimento 
Preparatório - 

PP
4ª Promotoria de Justiça 

de Tauá
Apurar as medidas adotadas pela Prefeitura, após Decreto de Emergência (Covid-19) que suspendeu as aulas na 
rede municipal, para o fim de garantir alimentação dos alunos.

Procedimento 
Preparatório - 

PP
4ª Promotoria de Justiça 

de Tauá
Apurar as medidas adotadas pela Prefeitura após Decreto de Emergência (Covid-19) que suspendeu as aulas na 
rede municipal, para o fim de garantir alimentação dos alunos.

TAC Nº 
0001/2020/2ª 

PmJTNG
2ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de Tianguá

Acompanha aplicação de verbas do SUS pelo Município de Tianguá, no contexto da pandemia, em especial no 
que pertine ao funcionamento do Hospital Maternidade. Assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta onde é 
prevista a aplicação analógica a Lei n° 13.992/20, que dispõe da suspensão por 120 (cento e vinte) dias da 
obrigatoriedade da manutenção das metas qualitativas e quantitativas contratualizadas pelos prestadores de 
serviços de saúde no âmbito do SUS e dá outras providência.

2ª Promotoria de Justiça 
de Tianguá

Reclamação anônima por possível omissão na atuação do Promotor de Justiça em orientar e acompanhar 
trabalhos de enfrentamento à pandemia.

Atividade Não 
Procedimental

2ª Promotoria de Justiça 
de Tianguá

Reunião na Prefeitura de Tianguá para discutir o uso obrigatório de mascaras conforme Decreto Estadual e 
Municipal, durante a pandemia

2ª Promotoria de Justiça 
de Tianguá

Acompanhar execução do contrato de Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Incineração de Resíduos 
Sólidos Hospitalares, com os devidos cuidados no contexto da pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Tianguá
Acompanhar a atuação da Secretaria de Saúde e demais órgãos públicos no combate a pandemia causada pelo 
COVID-19

3ª Promotoria de Justiça 
de Tianguá

Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19

3ª Promotoria de Justiça 
de Tianguá

Encaminha Recomendação Conjunta nº 01/2020/CNJ/CNMP/MC/MDH, que dispõe sobre cuidados a crianças e 
adolescentes com medida protetiva de acolhimento no contexto da transmissão comunitária do novo Coronavírus 
(COVID-19).

Procedimento 
Administrativo-

PA
3ª Promotoria de Justiça 

de Tianguá
Acompanhar as medidas destinadas à garantia do direito fundamental à educação no contexto da atual pandemia 
de COVID-19

Carta Precatória 
do MP

4ª Promotoria de Justiça 
de Tianguá

Solicita Auxílio da Promotoria de Justiça de Frecheirinha com o intuito de que seja realizado diligências no 
sentido de acompanhar e fotografar a distribuição das cestas básicas distribuídas às famílias carentes do 
Município de Frecheirinha, durante o enfrentamento do covid19, buscando identificar o uso eleitoral ou 
promoção pessoal de algum agente público, com relatório ao final. 
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2105 Atendimento Trairi

2106 Atendimento Trairi

2107 Notícia de Fato Trairi

2108 Notícia de Fato Trairi Denúncia da falta de Equipamentos de Proteção Individual no Hospital municipal de Trairi.

Inquérito Civil - 
IC

4ª Promotoria de Justiça 
de Tianguá

Acompanhamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2020-SETAS TIANGUÁ-CE tem por objeto a aquisição 
de cestas básicas para a SETAS do Município de Tianguá

Inquérito Civil - 
IC

4ª Promotoria de Justiça 
de Tianguá

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Tianguá

81ª Zona Eleitoral PA com atuação ELEITORAL para acompanhamento da distribuição de kit alimentares à 
famílias carentes do Município de Frecherinha durante o ano eleitoral, tendo em vista o enfrentamento do 
COVID-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
4ª Promotoria de Justiça 

de Tianguá

Oficio nº  111/2020/CAOMACE   Encaminha Minuta de Recomendação que objetiva a prevenção da 
disseminação da COVID-19 na coleta seletiva e nas atividades exercidas pelas associações e cooperativas de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis durante a pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
4ª Promotoria de Justiça 

de Tianguá

Acompanhar os fatos e atos administrativos acima mencionados e suas repercussões jurídicas, em caráter 
preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidade ou possíveis ilicitude atuais e sem representar ingerência 
nas atribuições do Poder Executivo Municipal. Acompanhar todas as medidas tomadas pelo município em face 
ao enfrentamento da pandemia COVID-19, bem como os investimentos, gastos públicos e demais medidas 
relacionadas ao supracitado tema.

Eleitoral – 
Procedimento 

Administrativo-
PA

Promotoria da 81ª Zona 
Eleitoral - 

Tianguá/Frecheirinha

Fiscalizar e acompanhar o fornecimento de cestas básicas e outros benefícios/valores pelo Município de 
Frecheirinha às famílias de baixa renda, visando garantir a lisura dessa política pública e coibir práticas vedadas 
pela legislação eleitoral.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Tianguá

OFÍCIO CIRCULAR Nº 109/2020/GAB-CE/CEARÁ-CGU e Anexos remetido pelo CAODPP  Trata de 
Cruzamento de dados, referentes aos pagamentos do Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982/2020), considerando os 
beneficiários deste Auxílio e os servidores e empregados públicos - para as providências consideradas 
necessárias.

Procedimento 
Administrativo 

– PA
1ª Promotoria de Justiça 

da Comarca de Trairi

Apurar fatos constantes da Notícia de Fato nº 01.2020.00008936-0, da qual extrai-se a informação de que a 
Unidade Básica de Saúde situada na localidade Vila Triângulo funciona em imóvel alugado, completamente 
insalubre e imprópria para seu fim, bem como carece de insumos básicos, equipamento de proteção individual e 
outros problemas.

1ª Promotoria de Justiça 
de Trairi

Denúncia: Festa No Período Proibido - Descrição: Vai acontecer HOJE, 18 de Março de 2020, a festa tradicional 
de Canaã - Trairi(CE) às 22hrs; possivelmente com mais de 200 pessoas por ser a festa tradicional. Aglomeração 
com risco de contaminação, violando decretos de isolamento social.

1ª Promotoria de Justiça 
de Trairi

Reclamação relativa ao Afastamento de dentistas que atendem à população, durante a pandemia   - Descrição: No 
 inicio da pandemia os dentistas foram afastados por 15 dias de suas atividades. passados os 15 dias, foram 
decretado mais 15 dias de afastamento.

1ª Promotoria de Justiça 
de Trairi

Reclamação sobre o possível despejo, sem os devidos cudados, de MATERIAL HOSPITALAR NO LIXÃO DE 
TRAIRI (Muribeca), com risco de contaminação inclusive pelo novo coronavírus. Encaminhamento da 
Ouvidoria do MPCE.

1ª Promotoria de Justiça 
de Trairi

Assunto: Festa No Período Proibido  - Descrição: Vai acontecer HOJE, 18 de Março de 2020, a festa tradicional 
de Canaã - Trairi(CE) às 22hrs Possivelmente vai ter mais de 200 pessoas por ser a festa tradicional. 
Aglomerações e pandemia.

1ª Promotoria de Justiça 
de Trairi
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1ª Promotoria de Justiça 
de Trairi

Assunto: Afastamento de dentistas na pandemia - Representação: "No inicio da pandemia os dentistas foram 
afastados por 15 dias de suas atividades. passados os 15 dias, foi decretado mais 15 dias de afastamento. No dia 
28 de abril o coordenador de odontologia ligou para cada dentista avisando que nao seriamos pagos pois o 
governo nao mandou o dinheiro dos dentistas."

1ª Promotoria de Justiça 
de Trairi

Apurar o teor do ofício encaminhado pelo Centro de Atenção Psicossocial, subscrito por munícipe, relatando 
supostas ocorrências irregulares na Cadeia Pública de Trairi/CE, bem como comunicando a alta incidência de 
detentos acometidos pela pandemia.

1ª Promotoria de Justiça 
de Trairi

Representação. Questionamento por parte do Manifestante, quanto as limitações impostas pelo Decreto editado 
pelo Poder Executivo Municipal de Trairi/CE, em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus.

1ª Promotoria de Justiça 
de Trairi

Representação: relata possível negligência no atendimento a pessoas com suspeita de Covid-19, atendidas no dia 
de hoje pela médica plantonista, a qual "manda para casa" os pacientes sem sequer determinar a realização de 
teste.

1ª Promotoria de Justiça 
de Trairi

Representação: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE POSSIVELMENTE SEM CONDIÇÕES 
DE TRABALHO E COM INSALUBRIDADE NO CONTEXTO DA PANDEMIA.

1ª PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DE TRAIRI

Acompanhar e verificar Denúncia acerca de possíveis irregularidade no descarte irregular de material e testes de 
COVID-19, pelo hospitalar do município de Trairi/CE.

Procedimento 
Administrativo-

PA
1ª Promotoria de Justiça 

de Trairi
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de Trairi para o enfrentamento da 
pandemia do  Covid-19.

2ª Promotoria de Justiça 
de Trairi

Representação para apuração de possível FRAUDE MERENDA ESCOLAR no Pregão na modalidade Eletrônica 
no Município de Trairi - 05.010/2019 PP/2020. Várias irregularidades descritas.

2ª Promotoria de Justiça 
de Trairi

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Trairi

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possíveis irregularidades 
ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder Executivo Municipal. 
Acompanhar licitações públicas (dispensas) durante o período da Pandemia do COVID-19 (novo corona vírus) e 
questões correlatas.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria da 97ª Zona 

Eleitoral - Trairi
Acompanhar obediência a Recomendação ministerial acerca do Programa Social de Distribuição de Gás em 
botijão.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Trairi
Reclamação contra sistemática de distribuição de gás pela Prefeitura de Trairi, pois estaria sendo exigido que os 
beneficiados apanhem o botijão, em local onde ocorre aglomeração.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Trairi

Assunto: Saúde  - Descrição: HOJE ALGUMAS PESSOAS FORA ATENDIDAS COM SUSPEITA DE 
CORONAVÍRUS, A MEDICA DE PLANTÃO MANDOU IR PARA CASA SEM MANDAR FAZER O 
EXAMES, EXISTINDO TESTE NO HOSPITAL.

Secretaria Executiva das 
Promotorias de Justiça de 

Trairi

Assunto: "CONTRATAÇÃO" DE PROFISSIONAIS E TRABALHO EM LOCAL SEM CONDIÇÕES DE 
SALUBRIDADE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE na zona rural do município de Trairi, em casa alugada e 
imprópria para a finalidade.



2123 Atendimento Tururu

2124 Notícia de Fato Tururu

2125 Notícia de Fato Tururu

2126 Tururu

2127 Atendimento Ubajara

2128 Notícia de Fato Ubajara Examinar o correto fornecimento de equipamentos de Proteção Individual para o Servidores da Área de Saúde

2129 Notícia de Fato Ubajara Apurar eventual recebimento irregular do auxílio emergencial.

2130 Notícia de Fato Ubajara Recebimento irregular do auxílio emergencial.

2131 Ubajara Acompanhar a distribuição de alimentos aos alunos da rede pública durante o período do Covid-19.

2132 Ubajara

2133 Ubajara Recebimento irregular do auxílio emergencial.

2134 Umari

2135 Umari

Promotoria de Justiça de 
Uruburetama

Assunto:  possível Infração de medida sanitária preventiva  - Descrição: Chefe do gabinete do prefeito teria feito 
postagem em rede social tripudiando da pandemia de covid-19 e fazendo ameaças servidores públicos.

Promotoria de Justiça de 
Uruburetama

Trata da emergência sanitária por COVID-19 no município de Tururu-CE.  Trata de recursos públicos.  Vinculado 
ao cadastro de apoio 02.2020.00017487-5.  

Promotoria de Justiça de 
Uruburetama

Acompanhar políticas públicas e gastos. Trata da Emergência Sanitária por COVID-19. Trata de recursos 
públicos para combate ao Sars-CoV-2. 

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 
Uruburetama (Tururu)

Acompanhar as políticas públicas atinentes à emergência sanitária por COVID-19 no município de Tururu-CE e 
o emprego de recursos públicos. 

Promotoria de Justiça de 
Ubajara

Reclamação contra a suposta aceitação pelo MPCE de reclamação com viés político contra o prefeito municipal, 
que estaria promovendo indevidamente sua imagem pessoal.

Promotoria de Justiça de 
Ubajara

Promotoria de Justiça de 
Ubajara

Promotoria de Justiça de 
Ubajara

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ubajara

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ubajara

Acompanhar todos os gastos públicos relacionados ao enfrentamento e mitigação da pandemia decorrente do 
COVID-19 e recomendar ao Município de Sobral e à Secretaria Municipal de Saúde, que procedam à 
disponibilização, em sítio eletrônico, dos referidos gastos públicos.

Procedimento 
Preparatório - 

PP
Promotoria de Justiça de 

Ubajara

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipaumirim (Umari)

Acompanhar políticas públicas e Recomendar aos gerentes de lotéricas, de Bancos e gerentes de Supermercados, 
Atacadões, Mercadinhos e demais estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios, situados nos 
Municípios de Ipaumirim, Baixio e Umari para que adotem as providências necessárias para evitarem filas e 
aglomerações em suas dependências e na frente de seus estabelecimentos, durante o período em que vigorar a 
situação de pandemia e calamidade pública, e suas repercussões jurídicas

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Ipaumirim (Umari)

Acompanhar e fiscalizar  a atuação do município de Umari-CE, quanto a realização de processos de compras, 
aquisições e contratações por meio de dispensa de licitação para o enfrentamento e combate a disseminação à 
COVID-19, como também, verificar possíveis irregularidades quanto a transparência com os gastos públicos.



2136 Umari 

2137 Atendimento Umirim

2138 Umirim

2139 Umirim

2140 Notícia de Fato Umirim

2141 Umirim

2142 Umirim

2143 Atendimento Uruburetama

2144 Notícia de Fato Uruburetama Acompanhar e fiscalizar suposto ato de solicitação indevida de auxílio emergencial. 

2145 Uruburetama

2146 Uruburetama

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Ipaumirim

Acompanhar a lisura dos Concursos Públicos do Município de Umari (regido pelo Edital n. 001/2020, banca 
organizadora FUNVERJ) e da Câmara Municipal de Umari (regido pelo Edital n. 001/2020, banca organizadora 
FUNVERJ) e RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE UMARI,  às COMISSÕES ORGANIZADORAS DOS 
CONCURSOS e à FUNVERJ: A SUSPENSÃO IMEDIATA dos certames em andamento, especialmente da 
Câmara Municipal de Umari, o qual já está com a data das provas objetivas marcada (06/09/2020), no afã de dar 
cumprimento às orientações emanadas pelas Autoridades Sanitárias do Estado do Ceará e do Município de Umari 
no enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavirus (COVID19), bem como de conferir maior publicidade aos 
certames, em obediência ao art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Promotoria de Justiça de 
Umirim

Representação por possível FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR  - Descrição: Está marcado 
o Pregão na modalidade Eletrônica no Município de SÃO LUIS DO CURU nº. 0603.01/2020, para futuras e 
eventuais aquisições de gêneros alimentícios para MERENDA ESCOLAR. Descreve várias possíveis 
irregularidades.

Inquérito Civil - 
IC

Promotoria de Justiça de 
Umirim

Representação do SINDSEP contra a Prefeitura Municipal em razão de descontos nos vencimentos de servidores 
no período de pandemia.

Inquérito Civil - 
IC 

Promotoria de Justiça de 
Umirim

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid19

Promotoria de Justiça de 
Umirim

Assunto: POSSÍVEL FRAUDE MERENDA ESCOLAR  - Descrição: Está marcado o Pregão na modalidade 
Eletrônica no Município de SÃO LUIS DO CURU nº. 0603.01/2020,para futuras e eventuais aquisições de 
gêneros alimentícios para MERENDA ESCOLAR. Contexto da pandemia.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Umirim
Acompanhar a crise na saúde pública provocada pela COVID-19. Fiscalização dos atos administrativos 
municipais em Umirim e interação com a adoção das medidas preventivas.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Umirim 

 Acompanhar os fatos e atos administrativos e suas repercussões jurídicas, em caráter preventivo e sem indicativo 
de possíveis irregularidades ou possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder 
Executivo Municipal. Acompanhando e fiscalizando os gastos efetuados com medidas de enfrentamento à Covid-
19

Promotoria de Justiça de 
Uruburetama

Representação por possível CONTRATAÇÃO DESNECESSÁRIA pelo município, no contexto da pandemia 
(legislação emergêncial)

Promotoria de Justiça de 
Uruburetama

Procedimento 
Administrativo- 

PA
Promotoria de Justiça de 

Uruburetama

Acompanhar e fiscalizar,  em tese, eventual superfaturamento na aquisição de materiais e EPI´s pela secretaria de 
saúde, bem como a compra de gêneros alimenticios para o hospital municipal, sendo que neste caso, 
aparentemente, não haveria justificativas para a dispensa de licitação.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Uruburetama
Acompanhar as políticas públicas e gastos oficiais durante a Emergência Sanitária por COVID-19. Trata de 
recursos públicos para combate ao Sars-CoV-2.



2147 Uruoca

2148 Varjota

2149 Notícia de Fato Varjota

2150 Varjota

2151 Atendimento Várzea Alegre

2152 Atendimento Várzea Alegre

2153 Atendimento Várzea Alegre

2154 Atendimento Várzea Alegre

2155 Atendimento Várzea Alegre Reclamação sobre Aulas online para o ensino inicial até o 9 ano da escola na sede do município. 

2156 Atendimento Várzea Alegre

2157 Notícia de Fato Várzea alegre Auxílio Emergencial - Investigação do agentes públicos que receberam de forma ilícita.

2158 Notícia de Fato Várzea alegre Reclamação sobre Aulas online para o ensino inicial até o 9 ano

2159 Notícia de Fato Várzea Alegre

2160 Várzea Alegre

2161 Várzea Alegre

2162 Atendimento Viçosa do Ceará

Procedimento 
Preparatório - 

PP
Promotoria de Justiça de 

Uruoca

Representação sobre atividades e despesas incabíveis durante a pandemia. Alegadamente o Município de Uruoca 
pretende realizar o XVIII festival de quadrilhas com a contratação do show do Léo Santana, que tem um cachê 
muito alto. Que além dos gastos com a contratação de artistas, ainda existe os gastos com locações de palcos, 
sistema de som e iluminação, banheirros químicos, etc. Que a realização do referido evento não condiz com a 
realidade que passa o Estado do Ceará e o Município de Uruoca

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Cariré (Varjota)

Acompanhar a Recomendação expedida aos Municípios de Cariré, Varjota e Groaíras que adotem providências 
necessárias para ampla divulgação sobre medidas de prevenção ao Novo Coronavírus, e para que sigam 
integralmente e imediatamente as medidas constantes no Decreto Estadual nº 33.519, de 19 de março de 2020, 
em âmbito municipal, no que couber.

Promotoria de Justiça de 
Varjota

CRUZAMENTO DE DADOS REFERENTES AOS PAGAMENTOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL A 
SERVIDORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ESTADO DO CEARÁ.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
Promotoria de Justiça de 

Varjota
Acompanhar as providências que estão sendo adotadas pelo município de VARJOTA, para o enfrentamento da 
Covid-19.

Promotoria de Justiça de 
Várzea Alegre

Representação pelo cancelamento do carnaval de Varzea Alegre, no contexto da pandemia e havendo, 
alegadamente, atrasos nos pagamentos de contratos.

Promotoria de Justiça de 
Várzea Alegre

Assunto: Solicitação e apuração casos confirmados de COVID-19 e despesas no município de várzea alegre  - 
Descrição: Solicito, mantido o anonimato: 1) cópias dos laudos de óbito que houver como covid19 no município 
de várzea alegre. 2) cópias de exames que constataram a contaminação e outros...

Promotoria de Justiça de 
Várzea Alegre

Assunto: Possíveis propaganda política antecipada e promomoção pessoal com entrega de kits alimentação e 
registros por foto e publicado nas mídia locais e no site oficial do município.

Promotoria de Justiça de 
Várzea Alegre

Reclamação sobre a coleta de exame na residência do reclamente, sem aviso prévio, com resultado positivo não 
confirmado em exame particular posterior.

Promotoria de Justiça de 
Várzea Alegre

Promotoria de Justiça de 
Várzea Alegre

Assunto: Solicito esclarecimento na estrutura hospitalar e vínculo de servidor   - Descrição: Solicito através deste 
canal ouvidor como cidadão várzea alegrense de forma anônima as seguintes informações com relação ao 
Hospital Sao Raimundo Nonato e a Servidor ali lotado.

Promotoria de Justiça de 
Várzea Alegre

Promotoria de Justiça de 
Várzea Alegre

Promotoria de Justiça de 
Várzea Alegre

Acompanhar a solicitação de esclarecimento sobre estrutura e equipamentos hospitalares e sobre vínculo de 
servidor ou empregado.

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Várzea Alegre

Distribuição de cestas básicas - COVID-19. com o objetivo de acompanhar a ação da Prefeitura Municipal 
voltada à distribuição de benefícios em favor da população carente de Várzea Alegre, em razão da situação de 
emergência decretada por meio do Decreto Municipal nº 128, de 18 de março de 2020

Procedimento 
Administrativo-

PA
Promotoria de Justiça de 

Várzea Alegre

Acompanhar os fatos e Atos administrativos, em caráter preventivo e sem indicativo de possível possíveis 
irregularidades ou possível possíveis ilicitudes atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder 
Executivo Municipal.  PA - Acompanhamento da Pandemia de COVID-19

1ª Promotoria de Justiça 
de Viçosa do Ceará

Reclamação via Whatsapp de que os moradores próximo ao hospital Municipal de Viçosa do Ceará pediriam 
socorro devido aos riscos de contaminação, inclusive por Covid-19, devido à quantidade de lixo hospitalar 
jogado ao lado do próprio hospital e espalhados pela via pública.



2163 Notícia de Fato Viçosa do Ceará

2164 Viçosa do Ceará

2165 Atendimento Viçosa do Ceará

2166 Viçosa do Ceará

2167 Viçosa do Ceará 

2168 Viçosa do Ceará Acompanhar e fiscalizar  a destinação e utilização dos recursos/gastos públicos no combate ao novo coronavírus.

1ª Promotoria de Justiça 
de Viçosa do Ceará

Reclamação via Whatsapp de que os moradores próximo ao hospital Municipal de Viçosa do Ceará pediriam 
socorro devido aos riscos de contaminação, inclusive por Covid-19, devido à quantidade de lixo hospitalar 
jogado ao lado do próprio hospital e espalhados pela via pública.

Procedimento 
Administrativo-

PA 
1ª Promotoria de Justiça 

de Viçosa do Ceará

Acompanhar e verificar possíveis irregularidades relacionadas à concessão aos servidores e empregados públicos 
estaduais e municipais do Estado do Ceará, do Auxílio Emergencial instituído pelo Governo Federal com o 
objetivo de fornecer proteção no período de enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do 
Coronavírus da Covid-19 

2ª Promotoria de Justiça 
de Viçosa do Ceará

Representação pela apuração de diversas possíveis ilicitudes na realização de pregões no município, no contexto 
da legislação emergencial.

Inquérito Civil - 
IC

2ª Promotoria de Justiça 
de Viçosa do Ceará

Apurar os dados informados por fiscalização do TCE e da CGU que identificou servidores públicos estaduais e 
municipais recebendo indevidamente auxílio emergencial do governo federal devido ao COVID-19 no município 
de Viçosa do Ceará

Eleitoral - 
Procedimento 
Preparatório 

Eleitoral - PPE
 Promotoria da 35ª Zona 

Eleitoral 

Acompanhar e fiscalizar  a distribuição do gás em botijão às famílias em situação de maior vulnerabilidade social 
do Estado do Ceará, durante o estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia do novo coronavírus para 
que se evite o uso promocional e eleitoreiro na distribuição, a qual deve seguir critérios objetivos e isonômicos, 
dentre outras condutas.

Procedimento 
Administrativo-

PA
2ª Promotoria de Justiça 

de Viçosa do Ceará
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