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ALPHA TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
(CONTRATADA)

Final do ato:

Procedimento de Gestão Administrativa: 09.2021.00020939-6
Assunto: Apuração de irregularidade na execução do contrato
nº 036/2018

APLICAÇÃO DE PENALIDADE

O Secretário-Geral Auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça,
no uso de suas atribuições legais decorrentes da Portaria nº
3080/2022/SEGE;
Considerando a não interposição de recurso administrativo
contra a decisão constante às fls. 72/77;
Considerando que nos presentes autos foram respeitadas as
disposições legais contidas na Lei n° 8.666/93 e na Lei nº
10.520/2002;
Considerando, ainda, o disposto no art. 19, do Provimento n°
050/2016;
RESOLVE:
1 )  a p l i c a r  à  e m p r e s a  M O B  S E R V I Ç O S  D E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 07.870.094/0001-
07, pena de multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o
valor total do contrato;
2) DETERMINAR a remessa dos autos à Comissão de
Apuração de Infrações em Licitações e Contratos CAILC, para
fins do disposto no art. 20 do Provimento n° 050/2016.
PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma do art. 19 do
Provimento n° 050/2016.
Expedientes a cargo da CAILC.
Fortaleza, 15 de setembro de 2022.

Haley de Carvalho Filho
Secretário-Geral Auxiliar

Despacho
Fortaleza, 15 de setembro de 2022

Inicio do ato:

Final do ato:

Procedimento de Gestão Administrativa: 09.2022.00012823-4
Assunto: Apuração de irregularidade o Pregão Eletrônico nº
029/2018

APLICAÇÃO DE PENALIDADE

O Secretário-Geral Auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça,
no uso de suas atribuições legais decorrentes da Portaria nº
3080/2022/SEGE;
Considerando a decisão de fls. 200/202, que manteve a
penalidade imposta às fls. 143/151, bem como o teor da
certidão às fls. 212;
Considerando que nos presentes autos foram respeitadas as
disposições legais contidas na Lei n° 8.666/93 e na Lei nº
10.520/2002;
Considerando, ainda, o disposto no art. 19, do Provimento n°

Despacho
Fortaleza, 15 de setembro de 2022

Inicio do ato:

050/2016;
RESOLVE:
1) aplicar às empresas AJX TELECOM E SERVIÇOS
COMERCIAIS LTDA ME, CNPJ Nº 12.437.405/0001-70;
EASYCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ
Nº 18.877.138/0001-39;  GIGABIT COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA ME, CNPJ Nº 13.932.008/0001-38 e
PREFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA DE
MATERIAIS, CNPJ Nº 10.288.094/0001-08, pena de multa
equivalente a 1% (um por cento) do valor das suas respectivas
propostas no lote único;
2) aplicar à empresa BARU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 10.881.930/0001-55,
pena de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor de sua
respectiva proposta no lote único;
3) DETERMINAR a remessa dos autos à Comissão de
Apuração de Infrações em Licitações e Contratos CAILC, para
f i n s  d o  d i s p o s t o  n o  a r t .  2 0  d o  P r o v i m e n t o  n °
050/2016.PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma do art.
19 do Provimento n° 050/2016.
Expedientes a cargo da CAILC.
Fortaleza, 15 de setembro de 2022.

Haley de Carvalho Filho
Secretário-Geral Auxiliar

Final do ato:

ATOS DO COLÉGIO DE PROCURADORES
DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO Nº 102/2022 - OECPJ

Regulamenta as atribuições das Promotorias de Justiça de
Crateús e dá outras providências

O ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES
DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
CEARÁ, no uso de suas atribuições institucionais na forma do
art. 12, inciso I da Lei nº 8.625, de 15, de fevereiro de 1993, c/c
o art. 31, inciso II, “d” c/c art. 65, §3º, ambos da Lei
Complementar Estadual nº 72, de 12 de dezembro de 2008 –
Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do
Ceará,
CONSIDERANDO que compete ao Órgão Especial do Colégio
de Procuradores de Justiça definir as atribuições das
promotorias de justiça de Ceateús, nos termos do art. 31, inciso
II, alínea “d” e do art. 64, § 2º da Lei Complementar Estadual
nº 72/2008;
CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior eficiência
na atuação funcional dos membros do Ministério Público,
sempre que possível, garantindo-se a máxima especialização;
CONSIDERANDO a necessidade de alterar as atribuições das
Promotorias de Justiça de Crateús em razão da recente criação
do Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito, a ser sediado na
cidade de Crateús;
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CONSIDERANDO, por fim, o que o consta nos autos do PGA
nº 09.2022.00012314-0;

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º As atribuições judiciais e extrajudiciais das Promotorias
de Justiça de Crateús serão divididas nos seguintes termos:
I – À 1ª Promotoria de Justiça incumbe:
    a) atuar judicialmente perante a Vara Única Criminal, exceto
nos processos afetos aos crimes sexuais contra criança e
adolescente e crimes de violência doméstica e familiar contra a
mulher;
    b) atuar nas audiências do Núcleo Regional de Custódia e de
Inquérito sediado na cidade de Crateús;
c) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas:
1) no controle externo da atividade policial;
2) na fiscalização dos estabelecimentos penais;
3) criminal, na forma do art. 17 da Resolução nº 72/2020,
exclusivamente nas matérias relacionadas às infrações penais da
sua área de atuação judicial.

II – À 2ª Promotoria de Justiça incumbe:
    a) atuar judicialmente perante a Vara Única Criminal, exceto
nos processos afetos aos crimes sexuais contra criança e
adolescente, crimes contra a vida e execução penal;
    b) atuar nas audiências do Núcleo Regional de Custódia e de
Inquérito sediado na cidade de Crateús;
c) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas:
1) criminal, na forma do art. 17 da Resolução nº 72/2020,
exclusivamente nas matérias relacionadas às infrações penais da
sua área de atuação judicial.
2) nos casos afetos à violência doméstica e familiar contra a
mulher, na forma do art. 18 da Resolução nº 72/2020;

III – À 3ª Promotoria de Justiça incumbe:
a) atuar judicialmente perante a 2ª Vara Cível e a Vara Única
Criminal, nesta última exclusivamente nos processos referentes
aos crimes sexuais praticados contra criança e adolescente;
b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas:
1) defesa da educação;
2) defesa da infância e da juventude;
3) defesa da família;
4) criminal, na forma do art. 17 da Resolução nº 72/2020,
exclusivamente nas matérias relacionadas aos crimes sexuais
contra criança e adolescentes;
5) criminal, na forma do art. 19 da Resolução nº 72/2020.

IV – À 4ª Promotoria de Justiça incumbe:
a) atuar judicialmente perante a 1ª Vara Cível;
b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas:
1) defesa da saúde pública;
2) defesa do idoso e da pessoa com deficiência;
3) defesa do meio ambiente, planejamento urbano e bens de
interesse histórico, artístico, cultural, turístico e paisagístico;

4) registros públicos;
5) defesa da cidadania;
6) criminal, na forma do art. 19 da Resolução nº 72/2020..

V – À 7ª Promotoria de Justiça incumbe:
a) atuar judicialmente perante o Juizado Especial Cível e
Criminal;
b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas:
1) defesa das fundações e entidades de interesse social.
2) defesa dos direitos do consumidor;
3) defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa;
4) criminal, na forma do art. 17 da Resolução nº 72/2020,
exclusivamente nas matérias relacionadas às infrações penais da
sua área de atuação judicial.
5) criminal, na forma do art.19 da Resolução nº 72/2020.

Art. 2º As atribuições extrajudiciais mencionadas nesta
Resolução referem-se àquelas disciplinadas no capítulo II (arts.
3º a 19), da Resolução nº 72/2020 do Órgão Especial do
Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 3º As atribuições da 5ª e da 6ª Promotorias de Justiça de
Crateús são exclusivamente aquelas estabelecidas na Lei n.º
14.435/2009, regulamentada pela Resolução nº 02/2011, do
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do
Estado do Ceará.

Art. 4º O art. 24-A da Resolução nº 72/2020 passa a viger com
a seguinte redação:
Art. 24-A. As atribuições judiciais e extrajudiciais das
Promotorias de Justiça de Tianguá serão divididas nos seguintes
termos:
I – À 1ª Promotoria de Justiça incumbe:
a) atuar judicialmente perante a Vara Única Criminal, exceto
nos processos afetos aos crimes sexuais contra criança e
adolescente e crimes de violência doméstica e familiar contra a
mulher;
b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas:
1) no controle externo da atividade policial;
2) na fiscalização dos estabelecimentos penais;
3) criminal, na forma do art.17 da Resolução nº 72/2020,
exclusivamente nas matérias relacionadas às infrações penais da
sua área de atuação judicial.

II – À 2ª Promotoria de Justiça incumbe:
a) atuar judicialmente perante a Vara Única Criminal, exceto
nos processos afetos aos crimes sexuais contra criança e
adolescente, crimes contra a vida e execução penal;
b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas:
1) criminal, na forma do art. 17 da Resolução nº 72/2020,
exclusivamente nas matérias relacionadas às infrações penais da
sua área de atuação judicial;
2) nos casos afetos à violência doméstica e familiar contra a
mulher, na forma do art. 18 da Resolução nº 72/2020;

III – À 3ª Promotoria de Justiça incumbe:
a) atuar judicialmente perante a 2ª Vara Cível e a Vara Única
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Criminal, nesta última exclusivamente nos processos referentes
aos crimes sexuais praticados contra criança e adolescente;
b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas:
1) defesa da educação;
2) defesa da infância e da juventude;
3) defesa da família;
4) criminal, na forma do art. 17 da Resolução nº 72/2020,
exclusivamente nas matérias relacionadas aos crimes sexuais
contra criança e adolescentes;
5) criminal, na forma do art. 19 da Resolução nº 72/2020.

IV – À 4ª Promotoria de Justiça incumbe:
a) atuar judicialmente perante a 1ª Vara Cível;
b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas:
1) defesa da saúde pública;
2) defesa do idoso e da pessoa com deficiência;
3) defesa do meio ambiente, planejamento urbano e bens de
interesse histórico, artístico, cultural, turístico e paisagístico;
4) registros públicos;
5) defesa da cidadania;
6) criminal, na forma do art.19 da Resolução nº 72/2020.

V – À 7ª Promotoria de Justiça incumbe:
a) atuar judicialmente perante o Juizado Especial Cível e
Criminal;
b) atuar extrajudicialmente nas seguintes áreas:
1) defesa das fundações e entidades de interesse social;
2) defesa dos direitos do consumidor;
3) defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa;
4) criminal, na forma do art. 17 da Resolução nº 72/2020,
exclusivamente nas matérias relacionadas às infrações penais da
sua área de atuação judicial;
5) criminal, na forma do art.19 da Resolução nº 72/2020.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Sala das Sessões do Órgão Especial do Colégio de Procuradores
de Justiça, aos 14 de setembro de 2022.

Manuel Pinheiro Freitas
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do
Ceará

Final do ato: 102/2022

ATOS DA SECRETARIA GERAL

O SECRETÁRIO-GERAL DA PROCURADORIA GERAL
DE JUSTIÇA, HUGO JOSÉ LUCENA DE MENDONÇA, no
uso de suas atribuições legais, bem como as delegações
contidas na Portaria nº 001/2022, datada de 03.01.2022,
publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do
Estado do Ceará de 03.01.2022, e tendo em vista o que consta
no Processo  nº 09.2022.00025789-2,

Portaria Nº 3972/2022/SEGE
Fortaleza, 30 de agosto de 2022

Inicio do ato: 3972/2022/SEGE

CONSIDERANDO a necessidade de disponibilizar a prestação
jurisdicional continuada, de modo que a todos sejam
assegurados, tanto no âmbito judicial quanto administrativo, os
meios que garantam a celeridade do trâmite processual;

CONSIDERANDO as disposições da Resolução nº 22/2015,
datada de 26 de fevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará de 27 de abril de
2015, que disciplina a atuação extrajudicial dos órgãos de
execução do Ministério Público do Estado do Ceará em
Promotorias de Justiça do interior do Estado e demais
procedimentos administrativos correlatos;

RESOLVE fixar a Escala de Plantão dos membros do
Ministério Público das Comarcas do interior do Estado do
Ceará, no período compreendido entre 3 de setembro a 30 de
outubro de 2022, conforme o Anexo Único desta Portaria, sem
abrangência para o exercício das funções eleitorais.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O - G E R A L  D A
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos
30 de agosto de 2022.

HUGO JOSÉ LUCENA DE MENDONÇA
Secretário-Geral

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Final do ato: 3972/2022/SEGE

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, MANUEL
PINHEIRO FREITAS, no uso de suas atribuições legais, na
forma do art. 26, inciso XIX, alínea g, da lei 72, de 12 de
dezembro de 2008 – Lei Orgânica e Estatuto do Ministério
Público do Estado do Ceará  e tendo em vista o que consta no
Processo 09.2022.00029768-4,

RESOLVE DESIGNAR O PROCURADOR DE JUSTIÇA
FRANCISCO XAVIER BARBOSA FILHO, titular da 38ª
Procuradoria de Justiça, para, sem prejuízo de suas atribuições,
oficiar junto à 46ª Procuradoria de Justiça, no período de
05/09/2022 a 24/09/2022 ,em face das férias do Procurador de
Justiça, EMMANUEL ROBERTO GIRÃO DE CASTRO
PINTO, com ônus para a Procuradoria Geral de Justiça.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em
Fortaleza, aos 06 de setembro de 2022.

MANUEL PINHEIRO FREITAS
Procurador-Geral de Justiça

Portaria Nº 4081/2022/SEGE
Fortaleza, 6 de setembro de 2022
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