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1. Autue-se o inquérito civil em tela e procedendo-se com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data 
autuação, e no sistema Arquimedes;

2. Encaminhe-se cópia da presente Portaria ao Conselho Superior do Ministério Público para conhecimento e para a 
Secretaria-Geral da PGJ para que seja providenciando sua publicação no Diário da Justiça;

3. Nomear como secretário do presente feito o técnico ministerial Ronaldo Jeison dos Santos, lotado na Promotoria de 
Justiça de Bela Cruz, para que bem e fielmente desempenhe suas funções.

Após os expedientes necessários, voltem os autos conclusos.
Encerrado o prazo de 12 (doze) meses fixados para o término do inquérito civil sem que a investigação tenha sido concluída, 

venham-me conclusos para prorrogação de prazo, nos termos do art. 10 da Resolução 007/2010, do Colégio de Procuradores 
de Justiça do Ceará.

Bela Cruz-CE, 26 de janeiro de 2015.

ANDRÉ ZECH SYLVESTRE
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 10/2015

A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO À COMARCA DE SOBRAL, DRAª JULIANA CRONEMBERGER 
DE NEGREIROS MOURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pela proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXII, estabelece que o Estado promoverá a proteção 
e defesa do consumidor, nos termos da Lei;

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.078/90 estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, constando em seu art. 4º 
o respeito à dignidade, à saúde, à segurança e á qualidade de vida do consumidor;

CONSIDERANDO que elenca ainda o art. 6º da Lei nº 8.078/90 os direitos básicos do consumidor, dentre eles, a proteção 
da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços;

CONSIDERANDO que o art. 1º da Lei nº 1.283/50 dispõe que “é estabelecida a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob 
o ponto de vista industrial e sanitário, de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, sejam ou não 
adicionados de produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, adicionados, depositados e em trânsito”;

CONSIDERANDO que esta promotoria instaurou o Inquérito Civil Público nº 148989/2014, por meio da Portaria nº 11/2014, 
em 20 de novembro de 2014, o qual visa apurar irregularidades no matadouro mantido pela empresa VASCONCELOS & 
CAVALCANTE LTDA, CNPJ nº 12.134.855/0002-75;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de Sobral prevê, em seu artigo 7º, inciso IV, que compete ao Município 
organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, o serviço de mercados, feiras e matadouros 
locais, e que, na sequência, o art. 145 prevê que as concessões e permissões, bem como qualquer autorização para exploração 
de serviço público, somente será efetivada com a autorização da Câmara Municipal, mediante contrato, precedido de licitação, 
sob pena de nulidade;

CONSIDERANDO que, apesar do Ministério Público ter requisitado informações sobre a regularidade da concessão ou 
permissão do serviço público de matadouro para a empresa Vasconcelos e Cavalcante Ltda, nem a Prefeitura Municipal e nem 
a empresa investigada prestaram qualquer informação sobre o fato;

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar a conduta do Município de Sobral quanto a nulidade da concessão feita à 
empresa Vasconcelos e Cavalcante Ltda, suas consequências jurídicas e responsabilidade durante os anos de funcionamento;

RESOLVE aditar a Portaria nº 11/2014, referente ao Inquérito Civil Público nº 2014/148989, para também compor o polo 
passivo dessa demanda o Município de Sobral, bem como para ampliar o objeto deste procedimento, passando-se a investigar 
a nulidade da concessão feita à empresa Vasconcelos e Cavalcante Ltda, suas consequências jurídicas e responsabilidade 
durante os anos de funcionamento, determinando:

a) A autuação da presente Portaria, registrando no Sistema Arquimedes e a juntada aos autos dos documentos constantes 
no Inquérito Civil Público nº 2014/148989 já instaurado;

b) A ciência ao CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MEIO AMBIENTE, comunicando o aditamento em epígrafe;
c) O encaminhamento de cópias da presente Portaria ao CAOCC- Centro de Apoio Operacional Cível e Consumidor, à 

Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Ceará até o dia 05 do mês subsequente, na forma do art. 26 da Resolução 
n. 007/2010-CPJ;

d) Que se oficie à Secretaria Geral, solicitando a publicação da presente Portaria no Diário da Justiça eletrônico via Protocolo 
Web, em formato editável;

e) A nomeação do servidor Danilo Noberto Ripardo Nascimento- Técnico Ministerial – mat. nº 21810517, para secretariar 
e diligenciar o presente Inquérito Civil, após devidamente compromissado, nos termos do art. 3º, incisos VII da Resolução 
007/2010 d CPJ e art. 4º, V, da Resolução nº 23 do CNMP, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente 
ordinatórios;

f) A afixação de cópia desta Portaria no átrio da Promotoria de Justiça;
h) Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Sobral, 13 de fevereiro de 2015

JULIANA CRONEMBERGER DE NEGREIROS MOURA
Promotora de Justiça

PORTARIA N° 01/2015

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da 1ª Promotoria Auxiliar de Quixadá, respondendo por Quixadá, 
no uso de suas atribuições, com fundamento nos artigos 129, III da Constituição Federal e 114 §4° da Lei Complementar n° 
72/2008.

Considerando que a Notícia de Fato n° 035/2014 encontra-se em trâmite há mais de 120 e o feito ainda não foi concluído;
Considerando a existência de Recomendação da Corregedoria Geral, recomendando a regularização de todos os 

procedimentos administrativos em trâmite nas unidades ministerial a fim de adequar-se à Resolução 007/2010, do Colégio 
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de Procuradores e Resolução 23/2007 do CNMP, com alterações introduzidas pelas Resoluções 35 e 59 do mesmo CNMP, 
referente a abertura dos procedimentos através de Portaria, prazo de conclusão, pedido de prorrogação de prazo, conversão de 
autos preparatórios, procedimentos administrativos e inquérito civil;

Resolve:
Converter a Notícia de Fato registrada no sistema Arquimedes sob o nº 2015/100872 em Procedimento Administrativo 

procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida a Notícia de Fato e procedendo-se 

com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data da conversão e no Arquimedes;
Encaminhe-se cópia da presente portaria ao conselho Superior do Ministério Público, providenciando-se a sua publicação 

no Diário da Justiça.
Nomeio para atuar como Secretário (a) nestes autos a servidora terceirizada CINARA COSTA RIBEIRO mediante termo de 

compromisso.
Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se os despachos pendentes.
Encerrado o prazo, fixado para o término do procedimento administrativo, sem que as investigações tenham sido concluídas, 

venham-me conclusos para prorrogação do prazo, nos termos do artigo 10 da Resolução 007/2010 do Colégio de procuradores 
de Justiça do Ceará.

Quixadá 19 de fevereiro de 2015.

Caroline Rodrigues Jucá P. Coutinho
Promotora de Justiça Auxiliar
Respondência

PORTARIA N° 02/2015

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da 1ª Promotoria Auxiliar de Quixadá, respondendo por Quixadá, 
no uso de suas atribuições, com fundamento nos artigos 129, III da Constituição Federal e 114 §4° da Lei Complementar n° 
72/2008.

Considerando que a Notícia de Fato n° 077/2014 encontra-se em trâmite há mais de 120 e o feito ainda não foi concluído;
Considerando a existência de Recomendação da Corregedoria Geral, recomendando a regularização de todos os 

procedimentos administrativos em trâmite nas unidades ministerial a fim de adequar-se à Resolução 007/2010, do Colégio 
de Procuradores e Resolução 23/2007 do CNMP, com alterações introduzidas pelas Resoluções 35 e 59 do mesmo CNMP, 
referente a abertura dos procedimentos através de Portaria, prazo de conclusão, pedido de prorrogação de prazo, conversão de 
autos preparatórios, procedimentos administrativos e inquérito civil;

Resolve:
Converter a Notícia de Fato registrada no sistema Arquimedes sob o nº 2015/186034 em Procedimento Administrativo 

procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida a Notícia de Fato e procedendo-se 

com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data da conversão e no Arquimedes;
Encaminhe-se cópia da presente portaria ao conselho Superior do Ministério Público, providenciando-se a sua publicação 

no Diário da Justiça.
Nomeio para atuar como Secretário (a) nestes autos a servidora terceirizada CINARA COSTA RIBEIRO mediante termo de 

compromisso.
Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se os despachos pendentes.
Encerrado o prazo, fixado para o término do procedimento administrativo, sem que as investigações tenham sido concluídas, 

venham-me conclusos para prorrogação do prazo, nos termos do artigo 10 da Resolução 007/2010 do Colégio de procuradores 
de Justiça do Ceará.

Quixadá 19 de fevereiro de 2015.

Caroline Rodrigues Jucá P. Coutinho
Promotora de Justiça Auxiliar
Respondência

PORTARIA N° 03/2015

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá, no uso de 
suas atribuições, com fundamento nos artigos 129, III da Constituição Federal e 114 §4° da Lei Complementar n° 72/2008.

Considerando o que determina o art. 1° da Resolução n° 007/2010, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do 
Ceará, que estabelece que o inquérito civil, será instaurado para apurar fato que em tese, autoriza o exercício da tutela de 
interesse difuso, coletivo, individuais homogêneos, de defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa da União, 
Estado ou dos Municípios, dentre outros;

Considerando que o Procedimento Administrativo instaurado para fiscalizar as entidades que receberam verbas públicas 
provenientes de convênios firmados com as Secretarias do Estado do Ceará, encontra-se em trâmite há mais de 180 e o feito 
ainda não foi concluído;

Considerando a existência de Recomendação da Corregedoria Geral, recomendando a regularização de todos os 
procedimentos administrativos em trâmite nas unidades ministerial a fim de adequar-se à Resolução 007/2010, do Colégio 
de Procuradores e Resolução 23/2007 do CNMP, com alterações introduzidas pelas Resoluções 35 e 59 do mesmo CNMP, 
referente a abertura dos procedimentos através de Portaria, prazo de conclusão, pedido de prorrogação de prazo, conversão de 
autos preparatórios, procedimentos administrativos e inquérito civil;

Resolve:
Converter o Procedimento Administrativo registrado no sistema Arquimedes sob o n° 2014/99176 em Inquérito Civil, 

procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
Autue-se o Inquérito Civil em tela, mantendo-se a numeração concedida ao procedimento Administrativo, e procedendo-se 

com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data da conversão e no Arquimedes;
Encaminhe-se cópia da presente portaria ao conselho Superior do Ministério Público, providenciando-se a sua publicação 
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no Diário da Justiça.
Nomeio para atuar como Secretário (a) nestes autos a servidora terceirizada Cinara Costa Ribeiro e como encarregado de 

diligências o Mensageiro Roberval Camurça Cavalcante, mediante termo de compromisso.
Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se os despachos pendentes.
Encerrado o prazo, fixado para o término do procedimento administrativo, sem que as investigações tenham sido concluídas, 

venham-me conclusos para prorrogação do prazo, nos termos do artigo 10 da Resolução 007/2010 do Colégio de procuradores 
de Justiça do Ceará.

Quixadá, 19 de fevereiro de 2015.

Caroline Rodrigues Jucá Procesi Coutinho
Promotora de Justiça Auxiliar

PORTARIA N° 04/2015

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá, no uso de 
suas atribuições, com fundamento nos artigos 129, III da Constituição Federal e 114 §4° da Lei Complementar n° 72/2008.

Considerando o que determina o art. 1° da Resolução n° 007/2010, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do 
Ceará, que estabelece que o inquérito civil, será instaurado para apurar fato que em tese, autoriza o exercício da tutela de 
interesse difuso, coletivo, individuais homogêneos, de defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa da União, 
Estado ou dos Municípios, dentre outros;

Considerando que o Procedimento Administrativo instaurado para fiscalizar as entidades que receberam verbas públicas 
provenientes de convênios firmados com as Secretarias do Estado do Ceará, encontra-se em trâmite há mais de 180 e o feito 
ainda não foi concluído;

Considerando a existência de Recomendação da Corregedoria Geral, recomendando a regularização de todos os 
procedimentos administrativos em trâmite nas unidades ministerial a fim de adequar-se à Resolução 007/2010, do Colégio 
de Procuradores e Resolução 23/2007 do CNMP, com alterações introduzidas pelas Resoluções 35 e 59 do mesmo CNMP, 
referente a abertura dos procedimentos através de Portaria, prazo de conclusão, pedido de prorrogação de prazo, conversão de 
autos preparatórios, procedimentos administrativos e inquérito civil;

Resolve:
Converter o Procedimento Administrativo registrado no sistema Arquimedes sob o n° 2014/100069 em Inquérito Civil, 

procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
Autue-se o Inquérito Civil em tela, mantendo-se a numeração concedida ao procedimento Administrativo, e procedendo-se 

com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data da conversão e no Arquimedes;
Encaminhe-se cópia da presente portaria ao conselho Superior do Ministério Público, providenciando-se a sua publicação 

no Diário da Justiça.
Nomeio para atuar como Secretário (a) nestes autos a servidora terceirizada Cinara Costa Ribeiro e como encarregado de 

diligências o Mensageiro Roberval Camurça Cavalcante, mediante termo de compromisso.
Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se os despachos pendentes.
Encerrado o prazo, fixado para o término do procedimento administrativo, sem que as investigações tenham sido concluídas, 

venham-me conclusos para prorrogação do prazo, nos termos do artigo 10 da Resolução 007/2010 do Colégio de procuradores 
de Justiça do Ceará.

Quixadá, 19 de fevereiro de 2015.

Caroline Rodrigues Jucá Procesi Coutinho
Promotora de Justiça Auxiliar

PORTARIA N° 05/2015

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá, no uso de 
suas atribuições, com fundamento nos artigos 129, III da Constituição Federal e 114 §4° da Lei Complementar n° 72/2008.

Considerando o que determina o art. 1° da Resolução n° 007/2010, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do 
Ceará, que estabelece que o inquérito civil, será instaurado para apurar fato que em tese, autoriza o exercício da tutela de 
interesse difuso, coletivo, individuais homogêneos, de defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa da União, 
Estado ou dos Municípios, dentre outros;

Considerando que o Procedimento Administrativo instaurado para fiscalizar as entidades que receberam verbas públicas 
provenientes de convênios firmados com as Secretarias do Estado do Ceará, encontra-se em trâmite há mais de 180 e o feito 
ainda não foi concluído;

Considerando a existência de Recomendação da Corregedoria Geral, recomendando a regularização de todos os 
procedimentos administrativos em trâmite nas unidades ministerial a fim de adequar-se à Resolução 007/2010, do Colégio 
de Procuradores e Resolução 23/2007 do CNMP, com alterações introduzidas pelas Resoluções 35 e 59 do mesmo CNMP, 
referente a abertura dos procedimentos através de Portaria, prazo de conclusão, pedido de prorrogação de prazo, conversão de 
autos preparatórios, procedimentos administrativos e inquérito civil;

Resolve:
Converter o Procedimento Administrativo registrado no sistema Arquimedes sob o n° 2014/93485 em Inquérito Civil, 

procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
Autue-se o Inquérito Civil em tela, mantendo-se a numeração concedida ao procedimento Administrativo, e procedendo-se 

com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data da conversão e no Arquimedes;
Encaminhe-se cópia da presente portaria ao conselho Superior do Ministério Público, providenciando-se a sua publicação 

no Diário da Justiça.
Nomeio para atuar como Secretário (a) nestes autos a servidora terceirizada Cinara Costa Ribeiro e como encarregado de 

diligências o Mensageiro Roberval Camurça Cavalcante, mediante termo de compromisso.
Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se os despachos pendentes.
Encerrado o prazo, fixado para o término do procedimento administrativo, sem que as investigações tenham sido concluídas, 

venham-me conclusos para prorrogação do prazo, nos termos do artigo 10 da Resolução 007/2010 do Colégio de procuradores 
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de Procuradores e Resolução 23/2007 do CNMP, com alterações introduzidas pelas Resoluções 35 e 59 do mesmo CNMP, 
referente a abertura dos procedimentos através de Portaria, prazo de conclusão, pedido de prorrogação de prazo, conversão de 
autos preparatórios, procedimentos administrativos e inquérito civil;

Resolve:
Converter a Notícia de Fato registrada no sistema Arquimedes sob o nº 2015/100872 em Procedimento Administrativo 

procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida a Notícia de Fato e procedendo-se 

com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data da conversão e no Arquimedes;
Encaminhe-se cópia da presente portaria ao conselho Superior do Ministério Público, providenciando-se a sua publicação 

no Diário da Justiça.
Nomeio para atuar como Secretário (a) nestes autos a servidora terceirizada CINARA COSTA RIBEIRO mediante termo de 

compromisso.
Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se os despachos pendentes.
Encerrado o prazo, fixado para o término do procedimento administrativo, sem que as investigações tenham sido concluídas, 

venham-me conclusos para prorrogação do prazo, nos termos do artigo 10 da Resolução 007/2010 do Colégio de procuradores 
de Justiça do Ceará.

Quixadá 19 de fevereiro de 2015.

Caroline Rodrigues Jucá P. Coutinho
Promotora de Justiça Auxiliar
Respondência

PORTARIA N° 02/2015

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da 1ª Promotoria Auxiliar de Quixadá, respondendo por Quixadá, 
no uso de suas atribuições, com fundamento nos artigos 129, III da Constituição Federal e 114 §4° da Lei Complementar n° 
72/2008.

Considerando que a Notícia de Fato n° 077/2014 encontra-se em trâmite há mais de 120 e o feito ainda não foi concluído;
Considerando a existência de Recomendação da Corregedoria Geral, recomendando a regularização de todos os 

procedimentos administrativos em trâmite nas unidades ministerial a fim de adequar-se à Resolução 007/2010, do Colégio 
de Procuradores e Resolução 23/2007 do CNMP, com alterações introduzidas pelas Resoluções 35 e 59 do mesmo CNMP, 
referente a abertura dos procedimentos através de Portaria, prazo de conclusão, pedido de prorrogação de prazo, conversão de 
autos preparatórios, procedimentos administrativos e inquérito civil;

Resolve:
Converter a Notícia de Fato registrada no sistema Arquimedes sob o nº 2015/186034 em Procedimento Administrativo 

procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
Autue-se o Procedimento Administrativo em tela, mantendo-se a numeração concedida a Notícia de Fato e procedendo-se 

com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data da conversão e no Arquimedes;
Encaminhe-se cópia da presente portaria ao conselho Superior do Ministério Público, providenciando-se a sua publicação 

no Diário da Justiça.
Nomeio para atuar como Secretário (a) nestes autos a servidora terceirizada CINARA COSTA RIBEIRO mediante termo de 

compromisso.
Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se os despachos pendentes.
Encerrado o prazo, fixado para o término do procedimento administrativo, sem que as investigações tenham sido concluídas, 

venham-me conclusos para prorrogação do prazo, nos termos do artigo 10 da Resolução 007/2010 do Colégio de procuradores 
de Justiça do Ceará.

Quixadá 19 de fevereiro de 2015.

Caroline Rodrigues Jucá P. Coutinho
Promotora de Justiça Auxiliar
Respondência

PORTARIA N° 03/2015

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá, no uso de 
suas atribuições, com fundamento nos artigos 129, III da Constituição Federal e 114 §4° da Lei Complementar n° 72/2008.

Considerando o que determina o art. 1° da Resolução n° 007/2010, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do 
Ceará, que estabelece que o inquérito civil, será instaurado para apurar fato que em tese, autoriza o exercício da tutela de 
interesse difuso, coletivo, individuais homogêneos, de defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa da União, 
Estado ou dos Municípios, dentre outros;

Considerando que o Procedimento Administrativo instaurado para fiscalizar as entidades que receberam verbas públicas 
provenientes de convênios firmados com as Secretarias do Estado do Ceará, encontra-se em trâmite há mais de 180 e o feito 
ainda não foi concluído;

Considerando a existência de Recomendação da Corregedoria Geral, recomendando a regularização de todos os 
procedimentos administrativos em trâmite nas unidades ministerial a fim de adequar-se à Resolução 007/2010, do Colégio 
de Procuradores e Resolução 23/2007 do CNMP, com alterações introduzidas pelas Resoluções 35 e 59 do mesmo CNMP, 
referente a abertura dos procedimentos através de Portaria, prazo de conclusão, pedido de prorrogação de prazo, conversão de 
autos preparatórios, procedimentos administrativos e inquérito civil;

Resolve:
Converter o Procedimento Administrativo registrado no sistema Arquimedes sob o n° 2014/99176 em Inquérito Civil, 

procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
Autue-se o Inquérito Civil em tela, mantendo-se a numeração concedida ao procedimento Administrativo, e procedendo-se 

com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data da conversão e no Arquimedes;
Encaminhe-se cópia da presente portaria ao conselho Superior do Ministério Público, providenciando-se a sua publicação 
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no Diário da Justiça.
Nomeio para atuar como Secretário (a) nestes autos a servidora terceirizada Cinara Costa Ribeiro e como encarregado de 

diligências o Mensageiro Roberval Camurça Cavalcante, mediante termo de compromisso.
Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se os despachos pendentes.
Encerrado o prazo, fixado para o término do procedimento administrativo, sem que as investigações tenham sido concluídas, 

venham-me conclusos para prorrogação do prazo, nos termos do artigo 10 da Resolução 007/2010 do Colégio de procuradores 
de Justiça do Ceará.

Quixadá, 19 de fevereiro de 2015.

Caroline Rodrigues Jucá Procesi Coutinho
Promotora de Justiça Auxiliar

PORTARIA N° 04/2015

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá, no uso de 
suas atribuições, com fundamento nos artigos 129, III da Constituição Federal e 114 §4° da Lei Complementar n° 72/2008.

Considerando o que determina o art. 1° da Resolução n° 007/2010, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do 
Ceará, que estabelece que o inquérito civil, será instaurado para apurar fato que em tese, autoriza o exercício da tutela de 
interesse difuso, coletivo, individuais homogêneos, de defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa da União, 
Estado ou dos Municípios, dentre outros;

Considerando que o Procedimento Administrativo instaurado para fiscalizar as entidades que receberam verbas públicas 
provenientes de convênios firmados com as Secretarias do Estado do Ceará, encontra-se em trâmite há mais de 180 e o feito 
ainda não foi concluído;

Considerando a existência de Recomendação da Corregedoria Geral, recomendando a regularização de todos os 
procedimentos administrativos em trâmite nas unidades ministerial a fim de adequar-se à Resolução 007/2010, do Colégio 
de Procuradores e Resolução 23/2007 do CNMP, com alterações introduzidas pelas Resoluções 35 e 59 do mesmo CNMP, 
referente a abertura dos procedimentos através de Portaria, prazo de conclusão, pedido de prorrogação de prazo, conversão de 
autos preparatórios, procedimentos administrativos e inquérito civil;

Resolve:
Converter o Procedimento Administrativo registrado no sistema Arquimedes sob o n° 2014/100069 em Inquérito Civil, 

procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
Autue-se o Inquérito Civil em tela, mantendo-se a numeração concedida ao procedimento Administrativo, e procedendo-se 

com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data da conversão e no Arquimedes;
Encaminhe-se cópia da presente portaria ao conselho Superior do Ministério Público, providenciando-se a sua publicação 

no Diário da Justiça.
Nomeio para atuar como Secretário (a) nestes autos a servidora terceirizada Cinara Costa Ribeiro e como encarregado de 

diligências o Mensageiro Roberval Camurça Cavalcante, mediante termo de compromisso.
Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se os despachos pendentes.
Encerrado o prazo, fixado para o término do procedimento administrativo, sem que as investigações tenham sido concluídas, 

venham-me conclusos para prorrogação do prazo, nos termos do artigo 10 da Resolução 007/2010 do Colégio de procuradores 
de Justiça do Ceará.

Quixadá, 19 de fevereiro de 2015.

Caroline Rodrigues Jucá Procesi Coutinho
Promotora de Justiça Auxiliar

PORTARIA N° 05/2015

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá, no uso de 
suas atribuições, com fundamento nos artigos 129, III da Constituição Federal e 114 §4° da Lei Complementar n° 72/2008.

Considerando o que determina o art. 1° da Resolução n° 007/2010, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do 
Ceará, que estabelece que o inquérito civil, será instaurado para apurar fato que em tese, autoriza o exercício da tutela de 
interesse difuso, coletivo, individuais homogêneos, de defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa da União, 
Estado ou dos Municípios, dentre outros;

Considerando que o Procedimento Administrativo instaurado para fiscalizar as entidades que receberam verbas públicas 
provenientes de convênios firmados com as Secretarias do Estado do Ceará, encontra-se em trâmite há mais de 180 e o feito 
ainda não foi concluído;

Considerando a existência de Recomendação da Corregedoria Geral, recomendando a regularização de todos os 
procedimentos administrativos em trâmite nas unidades ministerial a fim de adequar-se à Resolução 007/2010, do Colégio 
de Procuradores e Resolução 23/2007 do CNMP, com alterações introduzidas pelas Resoluções 35 e 59 do mesmo CNMP, 
referente a abertura dos procedimentos através de Portaria, prazo de conclusão, pedido de prorrogação de prazo, conversão de 
autos preparatórios, procedimentos administrativos e inquérito civil;

Resolve:
Converter o Procedimento Administrativo registrado no sistema Arquimedes sob o n° 2014/93485 em Inquérito Civil, 

procedendo-se com a adoção das seguintes providências:
Autue-se o Inquérito Civil em tela, mantendo-se a numeração concedida ao procedimento Administrativo, e procedendo-se 

com as anotações no livro próprio, incluindo o registro da data da conversão e no Arquimedes;
Encaminhe-se cópia da presente portaria ao conselho Superior do Ministério Público, providenciando-se a sua publicação 

no Diário da Justiça.
Nomeio para atuar como Secretário (a) nestes autos a servidora terceirizada Cinara Costa Ribeiro e como encarregado de 

diligências o Mensageiro Roberval Camurça Cavalcante, mediante termo de compromisso.
Prossiga-se com as investigações em andamento, cumprindo-se os despachos pendentes.
Encerrado o prazo, fixado para o término do procedimento administrativo, sem que as investigações tenham sido concluídas, 

venham-me conclusos para prorrogação do prazo, nos termos do artigo 10 da Resolução 007/2010 do Colégio de procuradores 
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-laudo de verificação emitido pela Prefeitura Municipal de conclusão e qualidade das obras de infraestrutura básica já 
implantadas;

-cronograma de execução da obra;
-instrumento de garantia;
-laudo de vistoria e fiscalizações feitos pela Prefeitura Municipal;
-copia da comunicação de registro feita pelo Cartório;
-informações sobre obras feitas na área destinadas ao uso público, que passam ao domínio do Município a partir do registro;
-informações sobre se o loteamento respeita as proibições previstas no art. 3º, § único da Lei n. 6766/79 e os lotes tem o 

tamanho padrão estabelecido no art. 4º da mesma Lei.
-cópia do contrato-padrão de promessa de compra e venda, cessão ou promessa de cessão contendo cláusula contratual 

que estabeleça o cronograma de realização da infraestrutura básica;
-informação sobre se o loteador ofereceu, além das exigências legais, a realização de alguma obra como contrapartida pela 

aprovação do loteamento;
-documentos do SAAE e da COELCE que atestem a viabilidade do loteamento com relação a rede de abastecimento de 

água,  soluções sobre o esgotamento sanitário e energia elétrica (domiciliar e pública), bem como se, havendo contrapartida 
exigida do loteado, as mesmas foram cumpridas.

3.À CONSTRUTORA MÃE RAINHA:
-informações sobre o cronograma de execução da obra;
-informações sobre as obras realizadas em áreas distintas ao uso público, de domínio do Município;
-relação de todos os contratos de promessa de compra e venda, cessão ou promessa de cessão dos lotes;
-cópia de minutas dos contratos de promessa de compra e venda, cessão ou promessa de cessão dos lotes;
-comprovação do cumprimento dos requisitos mínimos de infraestrutura básica dos parcelamentos prevista no art. 2º, 

parágrafo 5º, da Lei n. 6766/79. ( A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de 
escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica 
pública e domiciliar e vias de circulação).

Sobral, 05 de janeiro de 2015.

JULIANA CRONEMBERGER DE NEGREIROS MOURA
Promotora de Justiça

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 15/2014

PORTARIA N.º 27/2013
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da PROMOTORIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE TIANGUÁ/CE, com fundamento nos artigos 127 caput, e 129, III e IX da Constituição Federal, art. 
7º, I, da Lei Complementar 75/1993, arts. 129 e 130, III, da Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n. 
8.625/93, art. 114, IV, alínea “b” da Lei Complementar do Ministério Público do estado do Ceará n. 72/2008, art. 8º, § 1º da Lei 
n. 7.347/85, art. 4º da Resolução 23 do CNMP, art. 3º da resolução 007/2010 do Colégio de Procuradores do Ministério Público 
do Estado do Ceará e segundo as disposições da Lei Federal nº 7.347/85;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina como função institucional do Ministério Público a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, assim como o dever de zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos aos direitos asseguradas na Carta Magna de 1988, bem como as medidas necessárias a sua 
garantia;

CONSIDERANDO que dentre as funções do Ministério Público está a de instaurar Inquérito Civil para a tutela dos direitos 
individuais e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), sendo legitimado a propor a Ação Civil 
Pública em defesa do patrimônio público;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129,III Constituição da 
República Federativa do Brasil);

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

CONSIDERANDO a necessidade de apurar eventuais irregularidades referentes à análise contábil e administrativa do 
exercício financeiro de 2012, quanto ao Orçamento, constantes no item 7 do relatório do TCM.

CONSIDERANDO a necessidade de investigar mais detidamente o caso, sobretudo na colheita de documentos a ensejarem 
as ações cabíveis;

RESOLVE:
Instaurar Inquérito Civil Público, tendo por objeto a defesa e proteção do patrimônio público municipal de TIANGUÁ/

CE, objetivando a colheita de provas  a ensejarem ajuizamento das ações cíveis e criminais competentes, sendo que nesta 
oportunidade, inicialmente, DETERMINO:

1.Registre-se no sistema próprio e autue-se como Inquérito Civil na forma do art. 2º, §3º, V e VI, ambos da resolução n. 
07/2010 do CPJ, e proceda à respectiva autuação;

2.Com base no art. 7º, §2º da resolução 23/2007 do CNMP e art. 30 da Resolução 007/2010 do CPJ, a publicação da 
presente portaria nos locais de costume, bem como encaminhamento da presente portaria à Secretaria Geral do Ministério 
Público do Estado do Ceará, por e-mail para publicação no Diário Oficial;

3.Nomeio Auxiliar Administrativo Tertuliano Araújo Fontenele, para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil, 
mediante Termo de Compromisso, nos termos do art. 3º, inciso VII da resolução 007/2010 do CPJ e art. 4º. V, da resolução 
23/07 do CNMP, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;

4.Proceda-se  comunicação da instauração de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro 
Operacional de Apoio ao Patrimônio Público, nos termos do art. 3º, VIII da Resolução 007/2010 do CPJ;

Tianguá, 18 de agosto de 2014.

Eliane Silveira Macêdo
Promotora de Justiça
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INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 16/2014

PORTARIA N.º 28/2013
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da PROMOTORIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE TIANGUÁ/CE, com fundamento nos artigos 127 caput, e 129, III e IX da Constituição Federal, art. 
7º, I, da Lei Complementar 75/1993, arts. 129 e 130, III, da Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n. 
8.625/93, art. 114, IV, alínea “b” da Lei Complementar do Ministério Público do estado do Ceará n. 72/2008, art. 8º, § 1º da Lei 
n. 7.347/85, art. 4º da Resolução 23 do CNMP, art. 3º da resolução 007/2010 do Colégio de Procuradores do Ministério Público 
do Estado do Ceará e segundo as disposições da Lei Federal nº 7.347/85;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina como função institucional do Ministério Público a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, assim como o dever de zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos aos direitos asseguradas na Carta Magna de 1988, bem como as medidas necessárias a sua 
garantia;

CONSIDERANDO que dentre as funções do Ministério Público está a de instaurar Inquérito Civil para a tutela dos direitos 
individuais e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), sendo legitimado a propor a Ação Civil 
Pública em defesa do patrimônio público;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129,III Constituição da 
República Federativa do Brasil);

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

CONSIDERANDO a necessidade de apurar eventuais irregularidades referentes à análise contábil e administrativa do 
exercício financeiro de 2012, quanto aos documentos constantes nos itens 8; 9 e 11.2 do relatório do TCM.

CONSIDERANDO a necessidade de investigar mais detidamente o caso, sobretudo na colheita de documentos a ensejarem 
as ações cabíveis;

RESOLVE:
Instaurar Inquérito Civil Público, tendo por objeto a defesa e proteção do patrimônio público municipal de TIANGUÁ/

CE, objetivando a colheita de provas  a ensejarem ajuizamento das ações cíveis e criminais competentes, sendo que nesta 
oportunidade, inicialmente, DETERMINO:

1.Registre-se no sistema próprio e autue-se como Inquérito Civil na forma do art. 2º, §3º, V e VI, ambos da resolução n. 
07/2010 do CPJ, e proceda à respectiva autuação;

2.Com base no art. 7º, §2º da resolução 23/2007 do CNMP e art. 30 da Resolução 007/2010 do CPJ, a publicação da 
presente portaria nos locais de costume, bem como encaminhamento da presente portaria à Secretaria Geral do Ministério 
Público do Estado do Ceará, por e-mail para publicação no Diário Oficial;

3.Nomeio Auxiliar Administrativo Tertuliano Araújo Fontenele, para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil, 
mediante Termo de Compromisso, nos termos do art. 3º, inciso VII da resolução 007/2010 do CPJ e art. 4º. V, da resolução 
23/07 do CNMP, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;

4.Proceda-se  comunicação da instauração de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro 
Operacional de Apoio ao Patrimônio Público, nos termos do art. 3º, VIII da Resolução 007/2010 do CPJ;

Tianguá, 18 de agosto de 2014.

Eliane Silveira Macêdo
Promotora de Justiça

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 10/2014

PORTARIA N.º 29/2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da PROMOTORIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E 
CRIMINAL DA COMARCA DE TIANGUÁ/CE, com fundamento nos artigos 127 caput, e 129, III e IX da Constituição Federal, art. 
7º, I, da Lei Complementar 75/1993, arts. 129 e 130, III, da Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n. 
8.625/93, art. 114, IV, alínea “b” da Lei Complementar do Ministério Público do estado do Ceará n. 72/2008, art. 8º, § 1º da Lei 
n. 7.347/85, art. 4º da Resolução 23 do CNMP, art. 3º da resolução 007/2010 do Colégio de Procuradores do Ministério Público 
do Estado do Ceará e segundo as disposições da Lei Federal nº 7.347/85;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina como função institucional do Ministério Público a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, assim como o dever de zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos aos direitos asseguradas na Carta Magna de 1988, bem como as medidas necessárias a sua 
garantia;

CONSIDERANDO que dentre as funções do Ministério Público está a de instaurar Inquérito Civil para a tutela dos direitos 
individuais e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), sendo legitimado a propor a Ação Civil 
Pública em defesa do patrimônio público;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129,III Constituição da 
República Federativa do Brasil);

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

CONSIDERANDO a necessidade de apurar irregularidades referentes a  análise contábil e administrativa do exercício 
financeiro de 2012, quanto ao descumprimento da Lei 4.320/64, constantes no 11.1 do relatório do TCM.

CONSIDERANDO a necessidade de investigar mais detidamente o caso, sobretudo na colheita de documentos a ensejarem 
as ações cabíveis;

RESOLVE:
Instaurar Inquérito Civil Público, tendo por objeto a defesa e proteção do patrimônio público municipal de TIANGUÁ/

CE, objetivando a colheita de provas  a ensejarem ajuizamento das ações cíveis e criminais competentes, sendo que nesta 
oportunidade, inicialmente, DETERMINO:
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1.Registre-se no sistema próprio e autue-se como Inquérito Civil na forma do art. 2º, §3º, V e VI, ambos da resolução n. 
07/2010 do CPJ, e proceda à respectiva autuação;

2.Com base no art. 7º, §2º da resolução 23/2007 do CNMP e art. 30 da Resolução 007/2010 do CPJ, a publicação da 
presente portaria nos locais de costume, bem como encaminhamento da presente portaria à Secretaria Geral do Ministério 
Público do Estado do Ceará, por e-mail para publicação no Diário Oficial;

3.Nomeio o Auxiliar Administrativo Tertuliano Araújo Fontenele, para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil, 
mediante Termo de Compromisso, nos termos do art. 3º, inciso VII da resolução 007/2010 do CPJ e art. 4º. V, da resolução 
23/07 do CNMP, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;

4.Proceda-se  comunicação da instauração de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro 
Operacional de Apoio ao Patrimônio Público, nos termos do art. 3º, VIII da Resolução 007/2010 do CPJ;

Tianguá, 18 de agosto de 2014.

Eliane Silveira Macêdo
Promotora de Justiça

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 18/2014

PORTARIA N.º 30/2013
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da PROMOTORIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE TIANGUÁ/CE, com fundamento nos artigos 127 caput, e 129, III e IX da Constituição Federal, art. 
7º, I, da Lei Complementar 75/1993, arts. 129 e 130, III, da Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n. 
8.625/93, art. 114, IV, alínea “b” da Lei Complementar do Ministério Público do estado do Ceará n. 72/2008, art. 8º, § 1º da Lei 
n. 7.347/85, art. 4º da Resolução 23 do CNMP, art. 3º da resolução 007/2010 do Colégio de Procuradores do Ministério Público 
do Estado do Ceará e segundo as disposições da Lei Federal nº 7.347/85;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina como função institucional do Ministério Público a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, assim como o dever de zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos aos direitos asseguradas na Carta Magna de 1988, bem como as medidas necessárias a sua 
garantia;

CONSIDERANDO que dentre as funções do Ministério Público está a de instaurar Inquérito Civil para a tutela dos direitos 
individuais e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), sendo legitimado a propor a Ação Civil 
Pública em defesa do patrimônio público;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129,III Constituição da 
República Federativa do Brasil);

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

CONSIDERANDO a necessidade de apurar eventuais irregularidades referentes à análise contábil e administrativa do 
exercício financeiro de 2012, constantes nos itens 12 e 17 do relatório do TCM.

CONSIDERANDO a necessidade de investigar mais detidamente o caso, sobretudo na colheita de documentos a ensejarem 
as ações cabíveis;

RESOLVE:
Instaurar Inquérito Civil Público, tendo por objeto a defesa e proteção do patrimônio público municipal de TIANGUÁ/

CE, objetivando a colheita de provas  a ensejarem ajuizamento das ações cíveis e criminais competentes, sendo que nesta 
oportunidade, inicialmente, DETERMINO:

1.Registre-se no sistema próprio e autue-se como Inquérito Civil na forma do art. 2º, §3º, V e VI, ambos da resolução n. 
07/2010 do CPJ, e proceda à respectiva autuação;

2.Com base no art. 7º, §2º da resolução 23/2007 do CNMP e art. 30 da Resolução 007/2010 do CPJ, a publicação da 
presente portaria nos locais de costume, bem como encaminhamento da presente portaria à Secretaria Geral do Ministério 
Público do Estado do Ceará, por e-mail para publicação no Diário Oficial;

3.Nomeio Auxiliar Administrativo Tertuliano Araújo Fontenele, para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil, 
mediante Termo de Compromisso, nos termos do art. 3º, inciso VII da resolução 007/2010 do CPJ e art. 4º. V, da resolução 
23/07 do CNMP, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;

4.Proceda-se  comunicação da instauração de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro 
Operacional de Apoio ao Patrimônio Público, nos termos do art. 3º, VIII da Resolução 007/2010 do CPJ;

Tianguá, 18 de agosto de 2014.

Eliane Silveira Macêdo
Promotora de Justiça

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 07/2014

PORTARIA N.º 31/2012
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da PROMOTORIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE TIANGUÁ/CE, com fundamento nos artigos 127 caput, e 129, III e IX da Constituição Federal, art. 
7º, I, da Lei Complementar 75/1993, arts. 129 e 130, III, da Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n. 
8.625/93, art. 114, IV, alínea “b” da Lei Complementar do Ministério Público do estado do Ceará n. 72/2008, art. 8º, § 1º da Lei 
n. 7.347/85, art. 4º da Resolução 23 do CNMP, art. 3º da resolução 007/2010 do Colégio de Procuradores do Ministério Público 
do Estado do Ceará e segundo as disposições da Lei Federal nº 7.347/85;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina como função institucional do Ministério Público a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, assim como o dever de zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos aos direitos asseguradas na Carta Magna de 1988, bem como as medidas necessárias a sua 
garantia;

CONSIDERANDO que dentre as funções do Ministério Público está a de instaurar Inquérito Civil para a tutela dos direitos 
individuais e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), sendo legitimado a propor a Ação Civil 
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Pública em defesa do patrimônio público;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129,III Constituição da 
República Federativa do Brasil);

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

CONSIDERANDO o recebimento de oficio da Agencia Nacional do Petróleo – ANO, o qual relata crime ocorrido em desfavor 
de Mendes Combustíveis Ltda, ensejada a necessidade de apurar possíveis irregularidades referentes à comercialização de 
AECH fora das especificações legais, com graves riscos ao consumidor final;

CONSIDERANDO a necessidade de investigar mais detidamente o caso, sobretudo na colheita de documentos a ensejarem 
as ações cabíveis;

RESOLVE:
Instaurar Inquérito Civil Público, tendo por objeto a defesa e proteção do patrimônio público municipal de TIANGUÁ/

CE, objetivando a colheita de provas  a ensejarem ajuizamento das ações cíveis e criminais competentes, sendo que nesta 
oportunidade, inicialmente, DETERMINO:

1.Registre-se no sistema próprio e autue-se como Inquérito Civil na forma do art. 2º, §3º, V e VI, ambos da resolução n. 
07/2010 do CPJ, e proceda à respectiva autuação;

2.Com base no art. 7º, §2º da resolução 23/2007 do CNMP e art. 30 da Resolução 007/2010 do CPJ, a publicação da 
presente portaria nos locais de costume, bem como encaminhamento da presente portaria à Secretaria Geral do Ministério 
Público do Estado do Ceará, por e-mail para publicação no Diário Oficial;

3.Nomeio Auxiliar Administrativo Tertuliano Araújo Fontenele, para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil, 
mediante Termo de Compromisso, nos termos do art. 3º, inciso VII da resolução 007/2010 do CPJ e art. 4º. V, da resolução 
23/07 do CNMP, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;

4.Proceda-se  comunicação da instauração de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro 
Operacional de Apoio ao Patrimônio Público, nos termos do art. 3º, VIII da Resolução 007/2010 do CPJ;

Tianguá, 07 de julho de 2014.

Eliane Silveira Macêdo
Promotora de Justiça

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 20/2014

PORTARIA N.º 31-A/2013
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da PROMOTORIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE TIANGUÁ/CE, com fundamento nos artigos 127 caput, e 129, III e IX da Constituição Federal, art. 
7º, I, da Lei Complementar 75/1993, arts. 129 e 130, III, da Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n. 
8.625/93, art. 114, IV, alínea “b” da Lei Complementar do Ministério Público do estado do Ceará n. 72/2008, art. 8º, § 1º da Lei 
n. 7.347/85, art. 4º da Resolução 23 do CNMP, art. 3º da resolução 007/2010 do Colégio de Procuradores do Ministério Público 
do Estado do Ceará e segundo as disposições da Lei Federal nº 7.347/85;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal determina como função institucional do Ministério Público a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, assim como o dever de zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos aos direitos asseguradas na Carta Magna de 1988, bem como as medidas necessárias a sua 
garantia;

CONSIDERANDO que dentre as funções do Ministério Público está a de instaurar Inquérito Civil para a tutela dos direitos 
individuais e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), sendo legitimado a propor a Ação Civil 
Pública em defesa do patrimônio público;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129,III Constituição da 
República Federativa do Brasil);

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

CONSIDERANDO a necessidade de apurar eventuais irregularidades referentes à análise contábil e administrativa do 
exercício financeiro de 2012, quanto aos processos administrativos de aquisição de bens, constantes no item 15 do Relatório 
do TCM.

CONSIDERANDO a necessidade de investigar mais detidamente o caso, sobretudo na colheita de documentos a ensejarem 
as ações cabíveis;

RESOLVE:
Instaurar Inquérito Civil Público, tendo por objeto a defesa e proteção do patrimônio público municipal de TIANGUÁ/

CE, objetivando a colheita de provas  a ensejarem ajuizamento das ações cíveis e criminais competentes, sendo que nesta 
oportunidade, inicialmente, DETERMINO:

1.Registre-se no sistema próprio e autue-se como Inquérito Civil na forma do art. 2º, §3º, V e VI, ambos da resolução n. 
07/2010 do CPJ, e proceda à respectiva autuação;

2.Com base no art. 7º, §2º da resolução 23/2007 do CNMP e art. 30 da Resolução 007/2010 do CPJ, a publicação da 
presente portaria nos locais de costume, bem como encaminhamento da presente portaria à Secretaria Geral do Ministério 
Público do Estado do Ceará, por e-mail para publicação no Diário Oficial;

3.Nomeio Auxiliar Administrativo Tertuliano Araújo Fontenele, para secretariar e diligenciar o presente Inquérito Civil, 
mediante Termo de Compromisso, nos termos do art. 3º, inciso VII da resolução 007/2010 do CPJ e art. 4º. V, da resolução 
23/07 do CNMP, conferindo poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios;

4.Proceda-se  comunicação da instauração de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro 
Operacional de Apoio ao Patrimônio Público, nos termos do art. 3º, VIII da Resolução 007/2010 do CPJ;

Tianguá, 18 de agosto de 2014.

Eliane Silveira Macêdo
Promotora de Justiça
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ – PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
DECON/CE

2º PROMOTORIA

ARQUIVAMENTOS

Pelo presente, nos termos dos artigos 23, § 2º, 25, caput e parágrafos, e 41, caput e parágrafos 1º e 2º, todos da Lei Complementar Estadual n. 30,
de 26.07.2002, ficam as partes abaixo descritas intimadas da decisão administrativa que determinou a extinção do processo, conforme o artigo 269,
III, do Código de Processo Civil, em virtude de a reclamação ter sido considerada NÃO FUNDAMENTADA, determino o arquivamento dos autos,
sendo que, antes, sejam estes encaminhados à Secretaria Executiva do Decon, para a inclusão desta decisão no cadastro do SINDEC, e, somente após
este procedimento, fica autorizada aquela Secretaria a fazer a remessa dos autos ao setor de arquivo responsável.

PROCESSO FA Nº RECLAMANTE RECLAMADO
0109.019.707-0 Tauzer de Castro e Lima TNL PCS S/A - Paggo Administradora de Credito Ltda
0109.021.225-9 Judite Cosme de Miranda Banco Cruzeiro do Sul S/A
0109.021.618-2 Deiveson Soares Rodrigues Sony Ericcson Móbile Communicatinos do Brasil Ltda - Abreus Telefones
Ltda Me - Reginaldo P Pinheiro
0109.022.906-6 Carlos Renan Ribeiro de Andrade Telemar Norte Leste S/A
0109.023.014-0 Ana Maria Vidal Lima Banco Panamericano S/A - Proqnet Contact Center
0109.022.990-3 Francisco Jose Rodrigues Moreira Banco Itaú-Ag 0366
0109.023.057-2 Antonio Cosmo da Silva Telemar Norte Leste S/A
0109.023.094-5 Hamona Castro Nascimento Fininvest
0109.023.105-0 Sergio Siulva Gondim TNL PCS S/A
0109.023.084-3 Elisabete Alves de Lima Banco Carrefour
0109.023.426-0 Celi Sampaio Ferreira Lojas Renner S/A
0109.023.468-3 Ricardo Pereira da Costa Apiguana Máquina e Ferramentas Ltda - Tramontina S/A
0109.023.660-3 Irmã Lucia da Fonseca Freitas TNL PCS S/A
0108.008.345-5 José da Silva Nonato Fiat Automóveis S/A - Guilherme Palácio Ltda — Ciccobus Comercio e
Industria de Carrocerias Ltda
0108.012.457-9 Maria Adriana - Skeff de Paula Miranda Colece

P.R.I.
Cumpra-se.
Fortaleza, 24 de setembro de 2009.

Antônio Carlos Azevedo Costa
Promotor de Justiça

 2a Promotoria de Proteção e Defesa do Consumidor

PORTARIA Nº 01/2009-2ª. PJ/BARBALHA
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 01/2009- 2ª. PJ/BARBALHA

 
Os representantes do Ministério Público Estadual, abaixo assinados, no uso de suas atribuições constitucionais e legais de tutela dos interesses
públicos, e
Considerando que é atribuição do Ministério Público a incumbência da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal);
Considerando que a Constituição Federal determina como função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, assistência e
proteção dos interesses difusos e coletivos, entre eles o patrimônio público (art. 129, II e III, da Constituição Federal de 1988);
Considerando que a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público prever como atribuição deste a defesa dos direitos difusos e coletivos, entre os
quais se enquadram o patrimônio público (Lei 8.625/93, art. 25, IV, “a”);
Considerando que através do Processo n0 06121/2009 e do Ofício n0 349/2009-PROCAP, oriundo da Procuradoria dos Crimes contra a
Administração Pública – PROCAP, de lavra do Procurador de Justiça, JOSÉ MAURÍCIO CARNEIRO, chegaram a nosso conhecimento as seguintes
IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARBALHA EM ABRIL DE
2009, pelos autores EFIGÊNIA MENDES GARCIA, ROSINEY FILGUEIRA CRUZ, POLYANA SILVA COIMBRA CRUZ, JOSÉ CARLOS LUNA
GOMES, MARCOS MACIEL TORRES e THYAGO BRITO COSTA, nomeados através da Portaria n0 025/2009, de 15 de janeiro de 2009, pelo
Prefeito Municipal de Barbalha, Dr. JOSÉ LEITE GONÇAVES CRUZ:
1. Dos 2.599 registros no sistema de folha de pagamento entre servidores efetivos e contratados, agentes públicos e comissionados, 1.465
eram Contratados, representando 35% do total, percentual muito elevado, que pode significar violação ao art. 37, incisos II e IX da Constituição
Federal;
2. Verificou-se a existência de monopólio entre determinadas empresas (José Carlos Alberto Pinheiro – R$ 1.348.555,53 / 24,96%, Marciano
Teles Duarte – R$ 750.428,74 / 13,89%, e Maria José de Sousa Barbosa – R$ 591.418,64 / 10.95%) referente ao fornecimento de material de
consumo à Prefeitura Municipal de Barbalha, com pagamentos estes discrepantes se comparados aos demais fornecedores, fazendo-se necessário
investigar o que levou a referida situação;
3. Verificou-se a existência de monopólio entre determinadas empresas (APBJ Construções Industria – R$ 744.864,88 / 18,04%, Êxodo
Engenharia Ltda – R$ 650.418,19 / 15,75% e Construtora Ribeiro & Matos – R$ 429.321,18 / 10,40%) referente aos gastos com obras realizados
pela Prefeitura Municipal de Barbalha, fazendo-se necessário investigar o que levou a referida situação;
4. Verificou-se a existência de monopólio entre determinadas empresas (Casa de Móveis São José – R$ 518.172,60 / 43,31% e Franklin Alves
da Silva R$ 206.649,50 / 17,27%) referente aos gastos com Equipamentos e Material Permanente realizados pela Prefeitura Municipal de Barbalha,
destacando-se ainda que o representante legal da empresa Casa de Móveis São José, de nome José Miguel do Nascimento, é casado com Maria Suzete
Luna do Nascimento, integrantes da mesma família que possui várias empresas fornecedoras à Prefeitura, vencedores de diversas licitações, o que
pode constituir um conluio para fraudar licitações;
5. Pagamento de diárias no excessivo valor de R$ 16.500,00 à uma única pessoa, Joseilson Fernandes Soares, fazendo-se necessários investigar
a comprovação documental da referida despesa;
6. Constataram-se irregularidades de natureza grave nas seguintes despesas realizadas pela Prefeitura Municipal de Barbalha, consistentes, na
sua maior parte, no fracionamento indevido de despesas em que o beneficiário é o mesmo (com a intenção de burlar a necessidade de realizar licitação
ou a necessidade de licitação em modalidade diversa que não seja “Convite”), em pagamentos indevidos aos beneficiários, e a ausência de
comprovação da realização dos serviços, a ver:
6.1 Licitação n. 001-29042008 para Construção de um laboratório de informática na escola de ensino fundamental Santa Luzia / Empenho n0

5050014 (Vencedor: APBJ - Construções Indústria Com. Serv. de mão-de-obras Ltda CNPJ: 07.405.573/0001-44) - Empenho com data de 05/05/
08, pagamento realizado dia 30/12/08. NF com data de 05/05/08 e recibo com data de 30/12/08. Não existe assinatura atestando a realização do
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serviço. Pagto no valor de R$ 1.109,31, com cheques nominais à própria construtora como se fosse retenção dos impostos de ISS, IR e INSS;
6.2 Licitação n. 004-12062008 para Construção de duas salas de aula na Escola Santa Luzia / Empenho n0 7100003 (Vencedor: APBJ -
Construções Indústria Com. Serv. de mão-de-obras Ltda CNPJ: 07.405.573/0001-44) - Sem assinatura de atesto para a realização do serviço. Sem
assinatura do responsável pela contabilidade. Pagto no valor de R$ 348,48, com cheques nominais à própria construtora como se fosse retenção dos
impostos de ISS, IR e INSS;
6.3 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Aquisição de gás de cozinha destinados as escolas da rede municipal / Empenho n0 23120006 (Vencedor:
Coopera Com. de Gás Pereira de M. Lima Ltda. CNPJ: 63.560.007/0001-88) - NF atestada pelo próprio secretario de educação. Valor do recibo
diferente da NF e do valor empenhado. Não houve licitação;
6.4 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Aquisição de gás de cozinha destinados as escolas da rede municipal / Empenho n0 23120007 (Vencedor:
Coopera Com. de Gás Pereira de M. Lima Ltda. CNPJ: 63.560.007/0001-88) - Processo sem recibo. NF atestada pelo próprio secretário de
educação. Processo de pagto no valor de R$ 1400,00 e cheque no valor de R$ 5.950,00. Não houve licitação;
6.5 Licitação n. 2006013002 para Locação de veículos para alunos da rede pública / Sem Nota de Empenho (Vencedor: Cícero Wellington Calou
CNPJ: 07.057.668/0001-14) - Empenho n0 2010136. Nota de liquidação de 02/01/08 sem assinatura, NF datada de 10/12/07, constando o valor
total da liquidação e com texto incompreensível na descrição do objeto. Sem assinatura de atesto. Na NF não consta desconto de impostos;
6.6 Licitação n. 2006013002 para Locação de veículos para alunos da rede pública / Empenho n0 13050011 (Vencedor: Cícero Wellington
Calou CNPJ: 07.057.668/0001-14) - Nota de liquidação sem assinatura e datada de 13/05/08. Sem atesto de recebimento do serviço. NF com valor
global do serviço, com texto incompreensível, sem desconto de impostos e datada de 05/08;
6.7 Licitação n. 2006013002 para Locação de veículos para alunos da rede pública / Empenho n0 10100014 (Vencedor: Cícero Wellington
Calou CNPJ: 07.057.668/0001-14) - N NF datada de 10/08, rasurada, sem desconto de impostos e com texto incompreensível. Todo o processo de
pagto refere-se a 10/08 e a liquidação foi apenas em 12/08. O valor do cheque foi de R$ 125.249,03, constando ainda mais dois cheques que totalizam
R$ 14.160,66 valor este ref. a impostos, porém os cheques são nominais à própria empresa, ou seja, foi pago no total R$139.409,69 à empresa em
questão;
6.8 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Serviço de recuperação da quadra de esportes Dep. Rommel Feijó / Empenho n0 23060006 (Vencedor: GS
Com Rep e Serv CNPJ: 05.032.604/0001-33) - Não houve licitação. NF e Nota de liquidação datada de 06/08. NF no valor total do empenho. Sem
assinatura na nota de liquidação e sem atesto da prestação dos serviços. Dois cheques totalizando o valor de R$ 1058,05, referente a impostos,
porem nominais à própria empresa;
6.9 Licitação n. 002-11122007 para Reforma do CEI Martinho Tavares Teles / Empenho n0 6020002 (ASM Construtora CNPJ: 07.580.916/
0001-07) - Nota de pagamento sem assinatura de atesto. Nota de liquidação sem assinatura. NF no valor de R$ 37.949,07 datada de 05/08. Dois
cheques totalizando o valor de R$ 2.997,99, referente a impostos, porem nominais à própria empresa;
6.10 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Aquisição de peças destinadas a reposição no ônibus de placa JTG-7364 / Empenho n0 9100021 (Irailton
Diesel e Assessórios CNPJ: não mencionado) - Nota de Liquidação datada de 09/10/08. NF datada de 09/10/08. Pagamento realizado em 31/12/08.
NF atestada pelo próprio secretario da educação;
6.11 Licitação n. 001-23112007 a 3a medição das obras de serv de construção de uma escola de ensino fundamental Gregório Calou / Empenho
n0 29120002 (VIP Construções Civil Ltda CNPJ: 07.044.535/0001-03) - NF datada de 04/06/08, no valor de R$ 45.910,75. Nota de liquidação e
nota de pagamento datadas de 06/08;
6.12 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Aditivo dos serviços de construção de uma quadra esportiva / Empenho n0 29120006 (Construtora Ribeiro
e Matos Const e Emp. CNPJ: 09.220.686/0001-09) - Não houve licitação. NF sem atesto. Dois cheques totalizando o valor de R$ 1864,93,
referente a impostos, porem nominais à própria esportiva empresa;
6.13 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Serviços prestados na prestação de contas da merenda escolar, transporte escolar, salários da educação em
2008 / Empenho n0 30120038 (ASG Serv Consultoria S.S. Ltda CNPJ: 08.775.739/0001) - Sem atesto da prestação do serviço. Nota de pagamento
sem assinatura;
6.14 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Serviço de roço na extensão 7Km no município de Barbalha / Empenho n0 30120006 (João Miguel Amorim
CPF: 157.104.593-72) - Não existe nenhum documento que comprove a necessidade da prestação do serviço, assim como que ateste a realização
do mesmo;
6.15 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Locação de 01 caminhão MUNK para transportar troncos, remoção do pau da bandeira e transporte de
manilhas de concreto. / Empenho n0 10090025 (Construtora Calou Ltda CNPJ: 06.002.950/0001-31) - Não houve licitação. Todo o processo
realizado com data de 09/08 e pagamento realizado em 31/12/08;
6.16 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Locação de retro-escavadeira destinada a limpeza e remoção de entulho. / Empenho n0 30090043
(Construtora Calou Ltda CNPJ: 06.002.950/0001-31) - Não houve licitação. Todo o processo realizado com data de 09/08 e pagamento realizado
em 31/12/08;
6.17        NÃO HOVE LICITAÇÃO para Locação de retro-escavadeira destinada a limpeza e retirada de troncos do canal, aterro de erosão, remoção
de areia e entulho. / Empenho n0 5090023 (Construtora Calou Ltda CNPJ: 06.002.950/0001-31) - Não houve licitação. Todo o processo realizado
com data de 09/08 e pagamento realizado em 31/12/08;
6.18 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Locação de retro-escavadeira destinada a escavação. / Empenho n0 30090042 (Construtora Calou Ltda
CNPJ: 06.002.950/0001-31) - Não houve licitação. Todo o processo realizado com data de 09/08 e pagamento realizado em 12/08. NF sem
desconto de ISS;
6.19 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Locação de retro-escavadeira destinada a retirada de areia, limpeza e aterro. / Empenho n0 1090061
(Construtora Calou Ltda CNPJ: 06.002.950/0001-31) - Não houve licitação. Todo o processo realizado com data de 09/08 e pagamento realizado
em 12/08. NF sem desconto de ISS;
6.20 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Serviço de divulgação de avisos, campanha, notícias de interesse da secretaria de saúde. / Empenho n0

31120002 (Jose Livino Filho CPF: não mencionado) - NF datada do dia 12/03 e com valor a maior R$ 4.800,00 (quando o valor pago empenhado
é de R$ 800,00 e o contabilizado é de R$ 672,00), pagamento realizado em 31/12;
6.21 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Serviço de confecção de camisas de malha. / Empenho n0 26120014 (Vinick - Ind. e Com. de fardamentos
e confecções CNPJ: 41.300.427/0001-92) - Não houve cobrança de ISS. Não houve licitação;
6.22 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Serviços prestados na digitação, processamento, transmissão, e acompanhamento do SIOPS anual 2008. /
Empenho n0 1120136 (A.S.G Serviços e Consultoria S.S. Ltda CNPJ: não mencionado) - Processo não foi assinado pela gestora do fundo municipal,
atestando o recebimento do serviço, nem autorizando o pagamento;
6.23 NÃO HOVE LICITAÇÃO para Material de Consumo. / Empenho n0 5110007 (Orgamaq Copiadoras - Org.Técnica de Máquinas Ltda.
CNPJ: 07.688.005/0001-06) – Não houve licitação;
6.24 NÃO HOVE LICITAÇÃO Serviço de consultoria jurídica em direito administrativo. / Empenho n0 30120028 (Couto Duarte e Lindemberg
Serviço de consultoria jurídica Adv. S/C CNPJ: 01. 973.603/0001-32) – Não houve licitação;
7. Na área de licitações, foram constatadas as seguintes irregularidades de natureza grave:
7.1. no exercício de 2008, a Prefeitura Municipal de Barbalha, utilizou como modalidade Convite em 75% dos processos, através dos quais a
Administração municipal escolhe e convida fornecedores que lhe convier, o que possibilita desrespeito aos princípios da impessoalidade, moralidade
e probidade administrativa, utilizando-se de má fé essa modalidade por ser menos exigente nos aspectos formais de publicidade, fracionando
propositadamente as despesas para possibilitar o enquadramento que, conforme a citada lei, se dá pelo valor. Isto para indicar fraudes nos processos
de licitação mais abaixo;
7.2.  indícios veementes de conluio entre servidores da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Barbalha e representantes de
empresas de construção civil convidadas, dado que: a) os seguintes documentos geralmente possuíam a mesma data: edital, publicação do edital e
recebimento do convite pelas empresas participantes. Estranho como um edital assinado em uma determinada data, teve a mesma data de
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publicação, e mais grave ainda o recebimento do convite por parte das empresas assinados por seus representantes no mesmo dia; b) verificou-se uma
proximidade das datas em todas as etapas do processo de licitação; c) os processos licitatórios, por meio de carta-convite, quase em sua totalidade
não possuem pesquisa de mercado, nem portaria que designa a Comissão Permanente de Licitação; d) As propostas de preços apresentadas pelas
empresas convidadas com o objeto de aquisição de bens de consumo, em sua maioria, continham preços superfaturados;
7.3.  Em relação à empresa A.P.B.J Construções Indústria (CNPJ: 07.405.573/0001-44):
7.3.1.  O sócio da empresa A.P.B.J Construções Indústria, Comércio e Serviços Suarêz Leite Machado também assina como testemunha nos
contratos sociais da empresa Ronil e da empresa Milênio, sendo que as três empresas concorreram à mesma licitação, vencida pela A.P.BJ (carta-
convite 001-29/04/2008), o que constitui indício de conluio entre as empresas, o que fere, gravemente, os princípios da impessoal idade e moralidade
administrativa;
7.3.2. Na licitação de convite 001-12/06/2008, vencida empresa, A.P.BJ, observou-se que o projeto executivo não possuía uma estimativa
adequada de valores e o tipo de execução da obra não foi especificado;
7.3.3. Utilização inadequada da modalidade Convite pela Prefeitura na licitação de mesmo objeto, Reforma de Unidade, em que foi vencedora a
referida empresa, o que somando tais despesas (Carta Convite: 002-12/06/2008 e 003-12/06/2008, nos valores de R$ 98.249,68 e R$ 84.981.71,
respectivamente) representam o montante de R$ 183.231,39, o que ultrapassa o limite da modalidade convite, qual seja R$ 150.000,00, conforme
a Lei n 8.666/93, artigo 23;
7.4.  Em relação à empresa ASM Construtora CNPJ: 07.580.916/0001-07:
7.4.1. Nos processos licitatórios n0 001-09/06/2008 e n0 001-06/06/2008, tiveram em ambos, os mesmos licitantes, a Construtora Milênio Ltda,
A.S. M Construtora Ltda e Flap Construções e Empreendimentos Ltda. Nos dois processos a A.S.M Construtora Ltda venceu. Analisando os
documentos anexados aos processos, verificou-se que o Sr. Suarêz Leite Machado, sócio da A.P.B.J Construtora, assina como testemunha no
contrato social das empresas Flap Construções e Empreendimentos Ltda e Construtora Milênio Ltda, como também pode ser observado nos
processos licitatórios n0 001-23/04/2008 e n0 0001-22/04/2008, que o mesmo assina como testemunha no contrato social das empresas Construtora
Milênio Ltda e Construtora Astron. Nestes processos participaram as empresas: Construtora Milênio Ltda, A.S.M Construtora Ltda e Construtora
Astron Ltda, sendo a A.S.M Construtora vencedora em ambas as licitações. Diante do exposto, há forte indício de troca de informações entre as
construtoras, já que há ligações entre os sócios das licitantes. Contrariando, desta forma, os princípios da administração pública, especificamente,
o da impessoalidade e moralidade;
7.5. Em relação à empresa Astron Ltda (CNPJ: 07.442.145/0001-20):
7.5.1. Constatou-se que o projeto básico da licitação n0 002-28/01/2008 não especifica a estimativa da obra, nem como esta seria realizada, o que
pode indicar indício de fraude na sua realização;
7.5.2. No contrato social da empresa, observa-se que esta é constituída pelos sócios Rosa Ferreira de Lemos e Cosmo Alencar, tendo como
testemunha da constituição da empresa, a pessoa de Suarêz Leite Machado. Este também assina como testemunha o contrato social das outras duas
empresas licitantes (Construtora Milênio Ltda. e G.R.P.A Ltda) participantes neste mesmo processo licitatório. Observou-se ainda que a sócia da
empresa Astron, Rosa Ferreira de Lemos, foi sócia da Construtora Milênio Ltda até a data 19/11/2005. Estas evidências comprovam o conluio entre
as três empresas licitantes participantes desse processo, ferindo os princípios de impessoalidade e moralidade administrativa. Considera-se que os
fatos relatados poderiam ter sido detectados por ocasião do certame, pela própria CPL;
7.6.  Em relação à empresa Construtora Ribeiro e Matos Const e Emp. (CNPJ: 09.220.686/0001-09):
7.6.1. Ao analisar as licitações n0 001-01/02/2008, n0 002-01/02/2008 e n0 00301/02/2008, identificou-se que estas ocorreram na mesma data
(12/02/2008), em horários diferentes, todas para o mesmo objeto e órgão, somente diferenciando as localidades de construção. Detectou-se também
que nos três processos, as empresa concorrentes foram as mesmas: GRPA Construções e Simões Construtora.
7.6.2. De acordo com os dados apresentados, fica evidenciado o fracionamento de despesas (R$ 437.146,96), que pelo valor definiria a opção
pela modalidade Tomada de Preços, para que houvesse o enquadramento na modalidade de licitação Convite, limite este de R$ 150.000,00, de acordo
com a Lei n0 8.666/93 e n0 9.648/98;
7.7.     Em relação à empresa Construtura Conceittos Ltda (CNPJ: 08.612.685/0001-39):
7.7.1. Em relação à licitação n0 002-14/05/2008, observou-se que no Projeto Executivo não há uma estimativa adequada de valores e o tipo de
execução da obra não está especificada, o que pode indicar indício de fraude na sua realização;
7.7.2. De acordo com os dados apresentados, fica evidenciado o fracionamento de despesas para o mesmo objeto, realizadas no mesmo mês (R$
155.230,33), que pelo valor definiria a opção pela modalidade Tomada de Preços, para que houvesse o enquadramento na modalidade de licitação
Convite, limite este de R$ 150.000,00, de acordo com a Lei n0 8.666/93 e n0 9.648/98;
7.8.  Em relação à empresa Dimetal Construções e Serviços Ltda:
7.8.1.  Em relação as licitações n0 001-06/02/2008 e n0 002-06/02/2008 ocorreram na mesma data (14/02/2008), tendo o mesmo objeto e para
o mesmo órgão, diferenciando apenas as localidades de construção;
7.8.2.   De acordo com os dados apresentados, fica evidenciado o fracionamento de despesas (R$ 371.680,45), que pelo valor definiria a opção
pela modalidade Tomada de Preços, para que houvesse o enquadramento na modalidade de licitação Convite, limite este de R$ 150.000,00, de acordo
com a Lei n0 8.666/93 e n0 9.648/98;
7.8.3.   Os quatro processos licitatórios vencidos pela Dimetal, tiveram como concorrentes as mesmas empresas, ECB - Engenharia Comercio
Bezerra, Ltda e RPC Engenharia Ltda. Assim, houve desrespeito ao art. 22, da Lei n0 8.666/93, que serve, justamente para evitar que o convite seja
dirigido sempre aos mesmos licitantes, com possibilidade de ocasionar burla aos princípios da licitação, em especial a isonomia;
7.9.   Em relação à empresa Construtora Milênio Ltda (CNPJ: 02.932.715/0001-08):
7.9.1.   No processo de licitação n0 001-28/01/2008, o projeto básico não especifica a estimativa da obra, nem como esta seria realizada, além
de possuir documentos das etapas da licitação em datas muito próximas, constituindo indícios de fraude na sua realização.
7.10.   Em relação à empresa GRPA-Construções, Indústria, Comércio e Representações. Ltda (CNPJ: 05.166.995/0001-86):
7.10.1.    No processo de licitação - Carta Convite n0 003-28/01/2008, o projeto básico não especifica a estimativa da obra, nem esta viria a ser
efetuada, constituindo indícios de fraude na sua realização.
7.11.        José Carlos Alberto Pinheiro – ME (CNPJ: 08.486.671/0001-16), vencedor de 12 processos de licitação, no valor total de R$
1.556.055,60, seria apenas um dos funcionários do real dono do negócio, o Sr. Francisco Flávio Alves Jeningns, comerciante conhecido na cidade
de Barbalha, fazendo-se necessário averiguar os motivos de referido estratagema;
7.12.    Inexistência de pesquisa de mercado e de portaria de nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação nos processos de
licitação vencidos pela empresa Franklin Alves da Silva (CNPJ: 01.048.873/0001-37), bem como as cartas-convites foram entregues no mesmo dia
à empresas licitantes que possuem sede em cidades diversas, ou seja, uma em Barbalha, uma em Fortaleza  e outra em Serra Talhada, o que constituem
indícios de fraude nos processos de licitação;
8.           Ainda na área de licitações, foram constatado indícios de conluio nos processos de licitação envolvendo as empresas de:
8.1. Antônio Joaquim Ribeiro (CNPJ: 05.795.091/0001-12), Antônia de Luna Ribeiro (CNPJ: 02.802.575/0001-21) e Isaac Luna Ribeiro
(CNPJ: 01.372.415/0001-74):
8.1.1. De acordo com informações prestadas por moradores da cidade de Barbalha, semelhança de endereço residencial e sobrenome, Antônio
Joaquim Ribeiro é casado com Antônia de Luna Ribeiro, que possui empresa em seu nome e venceu algumas licitações. Ainda em análise aos processos
licitatórios, aparece a empresa de Isaac de Luna Ribeiro, que conforme registro, é filho do casal Antônio Joaquim Ribeiro e Antonina de Luna Ribeiro;
8.1.2. Em conseqüência, há indícios de fraude nas licitações das Cartas-Convites n0s 004-22/04/2008, 001-22/04/2008, 004-24/04/2008, 007-
24/04/2008, todas vencidas por Antônio Joaquim Ribeiro, em que houve a participação apenas das empresas de Antônio Joaquim Ribeiro, Antônia
de Luna Ribeiro e Isaac Luna Ribeiro, que concorrem entre si. Ademais, não existe pesquisa de mercado nos demais processos de licitação vencidos
por Antônio Joaquim Ribeiro, nem existe nestes processos protocolo de recebimento com carimbo da empresa;
8.1.3. Em conseqüência, há indícios de fraude nas licitações da Carta-Convite n0 006-24/04/2008, vencida por Isaac Luna Ribeiro, em que houve
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a participação apenas das empresas de Antônio Joaquim Ribeiro, Antônia de Luna Ribeiro e Isaac Luna Ribeiro, que concorrem entre si. Ademais,
não existe pesquisa de mercado nos demais processos de licitação vencidos por Isaac Luna Ribeiro, nem existe nestes processos protocolo de
recebimento com carimbo da empresa;
8.1.4. Por fim, não existe pesquisa de mercado nos demais processos de licitação vencidos por Antônia de Luna Ribeiro, nem existe nestes
processos protocolo de recebimento com carimbo da empresa;
8.2.  João Miguel do Nascimento (CNPJ: 06.629.661/0001-67) e Maria Suzete Luna do Nascimento (CNPJ: 02.340.159/0001-80):
8.2.1. Dando continuidade à análise de evidências de conluio entre membros de uma mesma família, verificou-se por meio de documentos
anexos aos processos licitatórios, que Maria Suzete Luna do Nascimento é irmã de Antônia de Luna Ribeiro. Por sua vez, Maria Suzete Luna do
Nascimento é esposa de João Miguel do Nascimento, proprietário da empresa denominada Casa de Móveis São José, vencedora de 13 processos de
licitação, no valor total de R$ 1.327.684,98;
8.2.2. Em conseqüência, verificou-se que, em três processos de licitação, Cartas Convites n0s 001-02/05/2008, 004-07/04/2008, 001-28/04/
2008, somente houve a participação de empresas da mesma família, em que foram vencedores Maria Suzete de Luna (no primeiro) e João Miguel
do Nascimento (nos dois últimos), existindo indícios veementes de fraudes nos referidos processos;
8.2.3. Ainda foram constatadas falhas graves em outros processos de licitação como, a inexistência de pesquisa de mercado, de portaria de
nomeação de membros da Comissão Permanente de Licitação, de carimbo da empresa no recebimento da carta convite, ramo de atividade
incompatível com o vencedor, alguns objetos da licitação indicavam marcas, reajuste ilegal de contrato (como na Carta Convite 003-07/04/2008,
que sofre um reajuste de 41%, muito acima do valor permitido de 25%), compras de mercadoria acima do processo de mercado (como na Carta
Convite 002-07/04/2008, cujo preço de um Pen Driver de apenas um 1 Giga tinha o escandaloso valor de R$ 100,00)
8.3.  Francisca Luna – F. Luna Mercantil (CNPJ: 08.568.689/0001-69):
8.3.1. Constatou-se que Francisca Luna, por possuir a mesma filiação, é irmã de Antônia Luna Ribeiro e Maria Suzete Luna do Nascimento,
tendo a primeira vencido 5 processos de licitação;
8.3.2. Entre estes processos, houve a participação de empresas da mesma família nas Cartas-Convites n0 005-
24/04/2008 e n0 002-08/01/2008;
8.3.3. Nos demais processos licitatórios, foram constatadas irregularidades graves que indicam indícios de fraudes como edital e recibo de convite
na mesma data, inexistência de pesquisa de mercado, realização das diversas etapas do processo de licitação em datas muito próximas, e inexistência
de carimbo das empresas no recebimento das cartas convites.
8.3.4.  Enfim, considerando o clã de sobrenome Luna e seus parentes próximos, a família teria conseguido captar, de forma supostamente
fraudulenta, junto a diversos processos licitatórios da Prefeitura de Barbalha, o valor total de R$ 2.377.406,73, o que seria impossível se não
houvesse, pelo menos a conivência dos servidores públicos municipais;
Considerando a necessidade de atender os ditames da RESOLUÇÃO Nº 23, DE 17 SETEMBRO DE 2007, do CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO e demais resoluções pertinentes no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará.
DETERMINAM:
I. Instaurar o Inquérito Civil Público, com a finalidade de apurar os fatos acima narrados, e consubstanciar provas para fins de impetrar ações
judiciais, se for o caso;
II. Nomear JOSÉ AIRTON DANTAS NETO, auxiliar administrativo, lotado nesta 2ª. Promotoria de Justiça de Barbalha, Secretário-Escrevente,
formalizando o encargo por Termo de Compromisso nos autos;
III. Autuar os documentos constantes nos Processos n0 02318/2009-3 e Processo n0 06121/2009, colando-se etiqueta, colocando a presente
portaria, termo de compromisso logo após a capa dos autos e numerando todas as páginas dos documentos, em seqüência numérica, e realizando os
registros pertinentes;
IV. Expedir ofício a Junta Comercial do Estado do Ceará, através de seu Presidente (Rua 25 de Março, 300 – Centro – CEP.: 60.060-120 –
Fortaleza/CE – Fone: (85) 3101-2480 e Fax: (85) 3101-2485), através de seu Presidente; à Delegacia da Secretaria da Fazenda do Estado do
Ceará em Juazeiro do Norte – 3ª. RF (Rua José Andrade de Lavor, nº 2001 – Santa Tereza, Juazeiro do Norte/CE, CEP.: 63.050-430, Fones: (88)
3571-1818 / (88) 3571-1824), através de seu Delegado Regional; e à Prefeitura de Barbalha, através de seu Prefeito, (R. Princesa Isabel - 187
Centro - Barbalha – Ceará – Fone: (88) 2101- 1919), para que informem os dados cadastrais de todos as pessoas físicas e jurídicas investigadas;
V. Expedir ofício, com cópia desta portaria, ao Prefeito de Barbalha para que envie as portarias de nomeação das Comissões Permanentes de
Licitação dos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 e os dados cadastrais de todos os seus membros;
VI. Expedir ofício, com cópia desta portaria, ao Prefeito de Barbalha para que envie a legislação municipal relacionado ao pagamento diárias
e as portarias de designação e autorização de pagamento de diárias em favor de JOSEILSON FERNANDES SOARES, enviando, caso exista,
documentação que comprove a necessidade e a efetiva comprovação do pagamento de diárias para o ressarcimento de despesas de caráter
indenizatório;

VII. Expedir ofício ao Prefeito de Barbalha para que envie informações sobre as notas de empenho mencionadas no item 6 do rol de irregularidades
acima e os respectivos cheques;
VIII. Expedir ofício ao Prefeito de Barbalha para que envie cópia de parte dos processos de licitação descritos nos itens 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3., 7.4.1.,
7.5.1., 7.6.1., 7.7.1., 7.8.1., 7.9.1., 7.10.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.2.2., 8.2.3., 8.3.2., enviando apenas, cópia da capa, eventual pesquisa de preços, edital,
declaração de firma dos licitantes junto à Receita Federal, propostas dos licitantes, atas de recebimento e de julgamento das propostas e contratos
com os licitantes vencedores, sendo dispensado os demais documentos, por economia;
IX. Expedir ofício ao Prefeito de Barbalha para que envie a lista servidores públicos municipais, por meio eletrônico, que estavam nos quadros
da Prefeitura de Barbalha no mês dezembro de 2008, descriminando-os por origem, ou seja, se servidores efetivos, contratados, agentes públicos e
comissionados;
X. Expedir ofício ao Prefeito de Barbalha para que envie a lista e os dados cadastrais qualificação dos ex-Secretários Municipais de Barbalha, no
exercício de 2008, com cópia das respectivas portarias de nomeação;
XI. Expedir ofício ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM (Rua: Osvaldo Cruz 1024, Bairro Aldeota - CEP: 60125-150
– Fortaleza-CE - Telefones: (0xx85) 3433 5101 - Gabinete da Presidência e (0xx85) 3433 5100 – Telefonista – Fax: (0xx85) 3261 9115), em
nome de seu Presidente, Dr. Ernesto Sabóia de Figueiredo Junior, para que envie a lista servidores públicos municipais, por meio eletrônico, que
estavam nos quadros da Prefeitura de Barbalha no mês dezembro de 2008, descriminando-os por origem, ou seja, se servidores efetivos, contratados,
agentes públicos e comissionados;
XII. Expedir ofício, com cópia desta portaria, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM, para que apresente informações
sobre a participação dos investigados em processos de licitação em todo os Estado do Ceará, no ano de 2008, segundo os dados que possam ser
fornecidos através do SIM – Sistema de Informações Municipais;
XIII. Expedir ofício, com cópia desta portaria, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM, para que determine a Diretoria
de Fiscalização – Setor de Engenharia para que realize vistoria técnica nas obras de engenharia dos processos de licitação mencionados nos itens 6.1.,
6.2., 6.8., 6.9., 6.11., 6.12., 6.14., 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3., 7.4.1., 7.5.1., 7.6.1., 7.7.1., 7.8.1., 7.9.1., e 7.10.1., enviando cópia de tabelas do relatório
com a inteira identificação do objeto das licitações;
XIV. Expedir ofício ao Prefeito de Barbalha para que faça a apresentação dos membros dos membros da comissão que elaborou o RELATÓRIO
FINAL DE AUDITORIA, EFIGÊNIA MENDES GARCIA, ROSINEY FILGUEIRA CRUZ, POLYANA SILVA COIMBRA CRUZ, JOSÉ CARLOS
LUNA GOMES, MARCOS MACIEL TORRES e THYAGO BRITO COSTA, para serem ouvidos na qualidade de testemunhas, na sala da 2ª.
Promotoria de Justiça de Barbalha, em dia e horários a serem definidos segundo as necessidades desta Promotoria de Justiça;
XV. Expedir ofícios ao Procurador de Justiça, Coordenado da PROCAP, Dr. JOSÉ MAURÍCIO CARNEIRO, e à Promotora de Justiça, Coordenadora
do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, Dra. MARIA JACQUELINE FAUSTINO DE

Usuario
Realce
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SOUZA, enviando cópia desta portaria, para ciência e anotação nos cadastros pertinentes;
XVI. Expedir ofício à Procuradora-Geral de Justiça, Dra. MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO, enviando cópia escrita e
eletrônica desta portaria, para ciência e publicação no Diário Oficial da Justiça.
Autue-se, registre-se, publique-se no átrio desta promotoria, cumpra-se e conclusos.
Barbalha/CE, 21 de setembro de 2009.

EFIGÊNIA COELHO CRUZ
2ª. Promotora de Justiça de Barbalha

YTHALO FROTA LOUREIRO
Promotor de Justiça de Mauriti
(Auxiliando - Portaria n0 2457/2009)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ – PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
DECON/CE

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE DEFESA DO CONSUMIDOR

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 47/2009

Pelo presente edital, nos termos do artigo 41 da Lei Complementar Estadual n. 30, de 26.07.2002, e considerando que houve o trânsito em julgado
da decisão administrativa que julgou procedente a reclamação, inclusive com aplicação de multa,  fica o fornecedor abaixo descrito intimado a
efetuar o recolhimento da multa junto ao Banco arrecadador, tendo como favorecido o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará
(Caixa Econômica Federal. Agência 919 - Aldeota, conta corrente nº 23.291-8, operação 006). O recolhimento da multa deverá ter seu valor
convertido em moeda nacional, com a atualização monetária correspondente, lembrando, ainda, que o valor atual da UFIRCE corresponde a R$
2,469  (dois reais, quarenta e seis centavos e nove milésimos de real).
Ao exposto, requisitamos a apresentação do comprovante de pagamento a 1ª Promotoria de Justiça do DECON (Rua Barão de Aratanha, nº 100,
Centro, Cep: 60.050.070, Fortaleza-CE),  no prazo de 30 dias a partir dessa publicação, e que somente será aceito comprovante de depósito
original ou autenticado, e, em nenhuma hipótese será recebido comprovante de entrega de envelope de depósito bancário,
conforme recomendação nº 02/2009/GAB/PGJ/CE, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, conforme se depreende da leitura do artigo
29 da Lei Complementar Estadual nº 30/2002: Não sendo  recolhido o valor da multa no prazo de trinta dias, será o débito inscrito em
dívida ativa, para subseqüente cobrança executiva.

PROCESSO  ADMINISTRATIVO:   FORNECEDORES VALOR DA MULTA

0109-017.523-8 COMERCIO DE ELÉTRICO E ELETRÔNICOS XO-XO LTDA   600 (SEISCENTAS) UFIR-CE

P.R.I.
Cumpra-se.
Fortaleza, 24 de setembro de  2009.

ANTONIO CARLOS AZEVEDO COSTA
Promotor de Justiça

Respondendo
pela 1a Promotoria de Proteção e Defesa do Consumidor

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO 027/2009/PGJ/CE CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E A EMPRESA S. CHAGAS FEIJÓ E CIA LTDA..

CONTRATANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

CONTRATADA: S. CHAGAS FEIJÓ E CIA LTDA.

DAS ALTERAÇÕES: FICA ESTABELECIDO POR MEIO DESTE O ACRÉSCIMO DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) EM
RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO 027/2009/CPL/PGJ ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO (CONVITE 003/2009),
RESULTANDO EM UM MONTANTE DE R$ 11.400,00 (ONZE MIL E QUATROCENTOS REAIS). O PRESENTE ACRÉSCIMO OBJETIVA
INCLUIR O LANCHE TIPO 06 QUE CORRESPONDE A:

SUCO 1 (UMA) VARIEDADE - 7 (SETE) LITROS;

REFRIGERANTE (NORMAL E ZERO) – 4 (QUATRO) LITROS;

SALADA DE FRUTAS EM VASILHAS DESCARTÁVEIS – 20 (VINTE) UNIDADES;

01 (UMA) VARIEDADE DE BOLO (LARANJA, MARACUJÁ, AMEIXA, LUIS FELIPE, ROCAMBOLE DE GOIABA, MESCLADO, CHOCOLATE,
CENOURA, MILHO, MACAXEIRA, GRUDE) SUFICIENTE PARA 20 (VINTE FATIAS);

40 (QUARENTA) MINI SANDUÍCHES OU 100 (CEM) SALGADINHOS OU TORTA SALGADA

O PRESENTE ADITIVO PASSA A VIGORAR A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO MESMO. A FONTE DE RECURSOS PARA ATENDER ESTA
DESPESA É PRÓPRIA DA PGJ, CLASSIFICAÇÃO: 15100001.03.122.400.25023.22 – FONTE DE RECURSO 00, ELEMENTO DE DESPESA
3390.39.

SIGNATÁRIOS: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO E S. CHAGAS FEIJÓ E CIA
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Maracanaú, cujo objeto é a aquisição de material de expediente e suprimento de informática, determinando que a 
Secretaria das Promotorias do Patrimônio Público adote as seguintes providências:

a) Registro do presente, com as anotações de praxe;
b) Desentranhamento dos documentos referentes ao procedimento licitatório de nº 001/2013, destinado à contratação de 

empresa de assessoria contábil, para que sejam acostados aos autos do outro ICP a ser instaurado;
c) juntar consulta da(s) Empresa(s) licitante(s) e respectivos sócios nos seguintes cadastros: SIP – Sistema de Informações 

Policiais; INFOSEG; CNE – Cadastro Nacional de Empresas; e Tribunal de Contas dos Municípios- TCM;
d) oficiar a Junta Comercial do Estado do Ceará requisitando cópia dos documentos arquivados da(s) Empresa(s) 

vencedora(s);
e) oficiar a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Ceará solicitando consulta aos Cartórios da Comarca da sede das 

Empresas licitantes acerca da existência de procurações outorgadas pelos respectivos sócios;
f) oficiar órgão do Ministério do Trabalho solicitando informações da RAIS/CAGED da(s) empresa(s) vencedora(s) referente 

aos últimos dois anos;
g) Designo o servidor FRANCISCO WALDERLEI DA SILVA MAIA como secretário para atuar no presente inquérito civil.
Registre-se, autue-se e publique-se esta Portaria, arquivando cópia no livro próprio, e oficie-se ao Conselho Superior 

do Ministério Público, comunicando; ao Procurador Geral de Justiça, solicitando a devida publicação; e ao Centro de Apoio 
Operacional, enviando cópia desta Portaria.

Expedientes necessários
Maracanaú (CE), 17 de fevereiro de 2014.

HALEY DE CARVALHO FILHO
Promotor de Justiça
Defesa do Patrimônio Público

PORTARIA Nº 001/2014
INQUÉRITO CIVIL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Exma. Promotora de Justiça infra-assinada, titular 

da 7º (37ª) PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, no uso de suas funções, 
especialmente as conferidas no art. 129 da Constituição Federal, art. 130 da Constituição Estadual do Ceará, art. 26, inciso I, 
27, III, da lei federal nº 8.625/93 e, segundo as disposições da Lei Federal nº7.347/85 e,

CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88);

CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput);

CONSIDERANDO, o que dispõem os arts. 3º e 230 da Constituição Federal e os arts. 282 a 285 da Constituição do Estado 
do Ceará;

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de 
outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, incisos II e III);

CONSIDERANDO que os arts. 227, § 2º, e 244 da Constituição Federal estabelecem que “a lei disporá sobre a adaptação 
dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir 
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência”;

CONSIDERANDO que o art. 2º, caput e parágrafo único, V, “a”, da Lei nº 7.853/89, estabelece que “ao Poder Público e 
seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos 
direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros 
que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico”, devendo, para esse fim, 
“dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, 
tendente a viabilizar”, dentre outras medidas, “a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das 
edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas 
a edifícios, a logradouros e a meios de transporte”;

CONSIDERANDO que o art. 11, caput e parágrafo único, II, III e IV, da Lei nº 10.098/2000 dispõe que “a construção, 
ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que 
sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, devendo, para tanto, “ser 
observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: (...) II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação 
deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida; III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente 
todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que 
trata esta Lei; e IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e 
acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”;

CONSIDERANDO que o art. 3º, caput, da Lei nº 7.853/89 estabelece que “as ações civis públicas destinadas à proteção de 
interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público”, dentre 
outros legitimados, e que o art. 6º, caput, da mesma Lei reza que “o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, 
inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exame ou 
perícias, no prazo que assinalar, não inferior a 10 (dez) dias úteis”, disposição idêntica à contida no art. 8º, § 1º, da Lei nº 
7.347/85;

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 33158/2013-8, instaurado através da Portaria nº 001/2002, com o objetivo de 
promover a coleta de informações, depoimentos, certidões, perícias e demais diligências, para fiscalizar a adequação das 
edificações públicas estaduais e municipais à Lei nº 7.853/89;

CONSIDERANDO o teor da portaria nº 792/2014 a qual – considerando deliberação do Egrégio Conselho Superior do 
Ministério Público na 2º sessão Ordinária, realizada no dia 21 de janeiro de 2014 – distribuiu o Processo nº 33158/2013-8 e 
designou os membros do Ministério Público das Promotorias de Justiça com atuação no Núcleo de Defesa do Idoso e do Portador 
de Deficiência da Comarca de Fortaleza, nominando para sem prejuízo de suas atribuições, a Exma signatária para funcionar 

Usuario
Realce
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na Secretaria Executiva Regional VI da Comarca de Fortaleza, com o objetivo de averiguar, em sua regional respectiva, o 
cumprimento das normas e critérios básicos para a Promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida;

CONSIDERANDO a necessidade de realização de outras diligências para melhor apreciação dos fatos relacionados no 
Processo supracitado;

RESOLVE:
1. Instaurar o presente Inquérito Civil para apurar os fatos, determinando, desde logo, as seguintes providências:
a) Registre-se e autue-se esta portaria, arquivando cópia no livro próprio;
b) Juntem-se todos os documentos pertinentes ao caso, especialmente cópia do Processo nº 33158/2013-8;
c) Remeta-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania – CAOCIDADANIA;
d) expeça-se comunicação a Procurador-Geral de Justiça, através do Protocolo Web (arquivo.doc), solicitando a publicação 

desta portaria no Diário Oficial da Justiça;
d) Envie-se comunicação ao egrégio Conselho Superior do Ministério Público, através do Protocolo Web (arquivo.pdf), 

comunicando-lhe da instauração do presente procedimento;
e) Expeça-se notificação para as autoridades competentes, requisitando relação dos prédios públicos afetos a REGIONAL 

VI, bem como as informações concernentes à funcionalidade dessas edificações, assinalando o prazo de 30(trinta) dias para a 
resposta

d) Em havendo necessidade, designar-se às perícias nos prédios, a fim de levantamento das condições e adequações para 
as pessoas portadores de deficiência nos termos da lei;

2. Nomeio, para secretariar os trabalhos desenvolvidos nos autos do presente Procedimento Preparatório, a funcionária à 
disposição desta Promotoria, Reviangela Ferreira Braga da Silva.

Registre-se em livro próprio, autue-se e cumpra-se.
Fortaleza (CE), 08 de abril de 2014

EDNA LOPES COSTA DA MATTA
PROMOTORA DE JUSTIÇA

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO
PORTARIA N.º 01 / 2014
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 

CARNAUBAL/CE, com fundamento nos artigos 127 caput, e 129, III e IX da Constituição Federal, art. 7º, I, da Lei Complementar 
75/1993, arts. 129 e 130, III, da Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n. 8.625/93, art. 114, IV, 
alínea “b” da Lei Complementar do Ministério Público do estado do Ceará n. 72/2008, art. 8º, § 1º da Lei n. 7.347/85, art. 4º da 
Resolução 23 do CNMP, art. 3º da resolução 007/2010 do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Ceará e 
segundo as disposições da Lei Federal:

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

CONSIDERANDO que dentre as funções do Ministério Público está a de instaurar inquérito civil para a tutela dos direitos 
individuais e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil), sendo legitimado a propor a ação civil 
pública;

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

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

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

CONSIDERANDO a representação formulada perante a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Ceará formulada pelo 
Sr. Alan Stênio de Carvalho Leitão, remetida a esta Promotoria de Justiça por meio do ofício n.º 129/2014 (manifestação N° 
109/2014);

CONSIDERANDO a representação formulada pelo sr. Alan Stênio de Carvalho Leitão a esta Promotoria de Justiça, gravado 
em meio audiovisual, em anexo;

CONSIDERANDO que as informações existentes no Portal da Transparência do Tribunal de Contas dos Municípios acerca 
do procedimento PP-1209.01/2013, tendo como objeto a locação de veículo tipo VAN com motorista, a fim de atender as 
necessidades da referida Secretaria;

CONSIDERANDO as pesquisas preliminares junto ao portal eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 
Ceará;

CONSIDERANDO que segundo pesquisas realizadas junto ao DETRAN, pelo CNPJ da empresa B T LOCAÇÃO E LIMPEZA 
LTDA -EPP, CPF/CNPJ: 07387011000115, esta possuí um total de quinze veículos cadastrados, sendo dois caminhões (placas 
HUM0571 e HUQ4492), um utilitário tipo I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4 e 12(doze) motocicletas (placas NQS8660, NQT8340, 
NQT9650, NQT9730, NQT9810, NQT9870, NQU1977, NRA1028, NRD2328, NRD2718, NRD2938, NRD3288);

RESOLVO:
Instaurar Inquérito Civil Público, tendo por objeto a defesa e proteção do patrimônio público municipal de CARNAUBAL/CE, 

bem como a verificação da regularidade de procedimentos licitatórios, com objetivo de apurar regularidade da contratação da 
pessoa jurídica B T LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA -EPP, CPF/CNPJ: 07387011000115 com o município de Carnaubal, por meio 
da licitação PP-1209.01/2013, determinando de início:

Junte-se a representação formulada perante a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Ceará apresentada pelo Sr. Alan Stênio 
de Carvalho Leitão, remetida a esta Promotoria de Justiça por meio do ofício n° 129/2014 (manifestação N° 109/2014);

Junte-se a representação formulada pelo Sr. Alan Stênio de Carvalho Leitão a esta Promotoria de Justiça, gravado em meio 
audiovisual;

Junte-se as os extratos de pesquisas preliminares feitos junto ao portal eletrônico do TCM/CE, DETRAN/CE e outros por ventura 
existentes;

Registre-se no sistema próprio e autue-se como Inquérito Civil na forma do art. 2º, §3º e art. 3º, V e VI ambos da resolução n. 

Usuario
Realce
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Procuradores de Justiça do Estado do Ceará).
RESOLVE:
Art. 1º Fica instaurado o presente Inquérito Civil Público  com a finalidade de  para apurar possível improbidade administrativa 

do Secretário de Saúde do Município do Crato por injustificado óbice à decisão judicial liminar exarada nos autos da Ação 
de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela, processo nº 23758-98.2010.8.06.0071, intentada por Francisco Adalberto 
Saldanha em desfavor do Município do Crato, conforme mencionado na documentação encaminhada para o Ministério Público, 
através do Ofício nº 781/2013 oriundo da 1ª Vara da Comarca do Crato, protocolado sob o nº 124/2013/SP/2ªPJ/CRATO/CE.

Art. 2° Fica(m) nomeado(s) o(s) Técnico(s) Ministerial(ais) VLADIMIR REIS MODESTO DE BRITO, para secretariar 
o presente procedimento, e  o(s) servidor(es) designado(s) pela Procurador(a)-Geral de Justiça para  execução de 
diligência, para realizar(em) a(s) diligência(s) necessária(s), mediante termo de compromisso ou Portaria de designação, para 
bem desempenharem as respectivas funções.

Art. 3º O Procedimento instaurado através desta Portaria deve ser registrado em livro próprio e/ou em sistema informatizado 
de controle.

Art. 4º Após as providências do artigo anterior, deverá o secretário autuar a presente portaria (devidamente numerada e 
rubricada), juntar as peças de informação, e, em seguida, fazer conclusos os presentes autos para ulteriores deliberações.

Art. 5° Determina-se, de início, que seja(m) procedida(s) a(s) seguinte(s) diligência(s):
1 – ofício, à ordem, ao Município encaminhando cópia desta Portaria para simples ciência;
2 – ofício(s), à ordem, ao CSMP e ao Centro de Apoio Operacional, comunicando a instauração do presente Inquérito Civil 

Público;
3 – ofício à Procuradoria Geral de Justiça enviando cópia da Portaria, preferencialmente por meio eletrônico, para publicação 

no Diário de Justiça.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Crato-CE, 21 de maio de 2014.

Raimundo José Bezerra Parente
Promotor de Justiça

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 27 /14
PORTARIA N. 19/2014
O Ministério Publico do Estado do Ceará, através da Promotoria de Justiça da Comarca de Itapipoca, no uso de suas 

atribuições e com base nas disposições dos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal e arts. 129 e 130, III, da Constituição 
Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal Nº 8.625/93 e, segundo as disposições da Lei Federal Nº 7.347/85:

CONSIDERANDO o ofício n° 10093/2014/SEC do TCM/CE, que informa que foi julgada a Prestação de Contas de Gestão 
da Secretaria de Infraestrutura de Itapipoca/CE, relativa ao exercício de 2008, de responsabilidade de Ney Fonseca Barroso;

CONSIDERANDO que o Acórdão n° 1752/14 julgou a referida prestação de contas como irregulares e aplicou multa no 
importe de R$10.641,00 e impôs débito no valor de R$19.350,00;

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe promover a defesa do patrimônio público e social e de outros interesses 
difusos e coletivos, nos moldes do art. 129, III, da CF/88;

RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO determinando:
1. a autuação desta Portaria juntamente com a documentação encaminhada, arquivando cópia em pasta própria;
2. registro no Livro de Tombo respectivo;
3. a nomeação do servidor Jorge Freires de Sousa, matrícula 16530, Auxiliar administrativo, lotado nesta Promotoria, para 

secretariar os trabalhos, realizar diligências, mediante termo de compromisso;
4. que sejam acostadas as Portarias de exoneração do ex-gestor;
5. comunicação ao CSMP, à Corregedoria e ao CAODPP de que foi instaurado o presente procedimento;
6. Cumpridas as diligências, tornem-me.
Itapipoca/CE, 22 de maio de 2014.

ASPÁZIA REGINA TEIXEIRA MOREIRA
Promotora de Justiça do JECC de Itapipoca/CE

CONVERSÃO DA NOTÍCIA DE FATO Nº 014/2013-PJI EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001/2014
PORTARIA Nº 02/2014-PJI
CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna pátria, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que a probidade e a moralidade são princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37, caput, da 

CF/1988), constituindo-se sua proteção em interesses difusos que requerem a tutela estatal e, por mandamento constitucional, 
do Ministério Público;

CONSIDERANDO o teor das informações e documentos constantes na Notícia de Fato nº 014/2013-PJI, referente à 
Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de obras, Transporte e Serviços Públicos de Iracema/CE, período de 14 à 31 de 
dezembro de 2011, em que figura como responsável o Sr. Antonio Elizomar Costa;

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de adoção de medidas necessárias para a correta e completa apuração das 
irregularidades apontadas no acórdão 3483/2013 oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), DECIDE:

CONVERTER a Notícia de Fato nº 014/2013-PJI em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, determinando inicialmente:
a) autuem-se a presente portaria e registre-se em livro próprio;
b) remeter cópia à secretaria Geral do Ministério público através do protocolo web solicitando a publicação desta portaria no 

Diário Oficial da Justiça.
c) oficie-se ao Prefeito Municipal de Iracema requisitando o envio a esta Promotoria de Justiça, no prazo de até 10(dez) 

dias, informações acerca das irregularidades apontadas nos itens 2 e 3 em Relatório expedido pelo Tribunal de de Contas dos 
Municípios, oriundo do Processo nº 2011.IRA.PCS.09242/12;

d) oficie-se ainda ao Conselho Superior do Ministério Público, comunicando acerca da instauração deste Procedimento, em 
cumprimento ao disposto no art. 3º, VIII, da Res. CPJ/MPCE nº 010/2009.

Nomeio a Técnica Ministerial Maria Holanda Oliveira Lopes para secretariar este Procedimento e realizar as diligências a 

Usuario
Realce

Usuario
Realce



Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

30Disponibilização: Quarta-feira, 18 de Março de 2015 Fortaleza, Ano V - Edição 1169Caderno 1: Administrativo

3- A imediata comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará;
4- Nomeio para secretariar os trabalhos, a Agente Administrativo, Meirilane Carvalho de Oliveira.
Cumpra-se.
Iracema-CE, 10 de março de 2015.
_______________________________________
Geraldo Nunes Laprovitera Teixeira
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 10/2015

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº06/2015

O PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PORANGA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com 
fundamento no art. 129, inciso II, VI, VII, VIII, IX, da Constituição da República, pelo art. 8º, §1º, da Lei Federal nº 7.347/85, 
pelo art. 26, inciso I, da Lei Federal 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e pelo art. 116, inciso I, da Lei 
Complementar Estadual nº 72/2008 (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará);

CONSIDERANDO o teor do ofício de nº7074/2014/SEC, remetido a esta Promotoria de Justiça pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado do Ceará, referente à Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Poranga/Ce, exercício 
financeiro de 2013, em que figura como responsável o Sr. Carlisson Emerson Araújo de Assunção;

CONSIDERANDO que, foi aplicada multa no valor de R$ 266,02 (duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos), por 
descumprimento do inciso II do parágrafo único do Art.48 da LRF, c/c o inciso II do §2º do art.2º do Decreto nº 7.185/10, no 
que tange a liberação, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meio 
eletrônico de acesso público;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa;
RESOLVO:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo, visando acompanhar e fiscalizar a correta inscrição e cobrança da multa 

imposta, determinando de início:
1.a autuação e registro desta portaria no livro de registros de procedimentos administrativos e inquéritos civis desta 

Promotoria de Justiça;
2.considerando a necessidade da publicidade dos atos, determino com base no art. 7º, §2º da resolução 23/2007 do CNMP 

e art. 30 da Resolução 007/2010 do CPJ o envio da presente portaria para a devida publicação;
3.proceda-se as respectivas informações em sistema informatizado (ARQUIMEDES) ou em livro apropriado desta Promotoria 

de Justiça;
4.nomeio a Auxiliar Administrativa Maria das Dores Mendes Alves para secretariar e diligenciar o presente Procedimento 

Administrativo, mediante Termo de Compromisso;
5.proceda-se a comunicação da conversão da Notícia de Fato em Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do 

Ministério Público, ao Centro Operacional de Apoio ao Patrimônio Público e à Corregedoria-Geral do Ministério Público 
do Estado do Ceará, nos termos do art. 3º, VIII da Resolução 007/2010 do CPJ;

6.posteriormente sejam os autos respectivos conclusos para as providências cabíveis.
Oficie-se aos órgãos competentes.
Expedientes necessários.
Poranga, 12 de março de 2015.

Francisco Handerson Miranda Gomes
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 11/2015

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº07/2015

O PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PORANGA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com 
fundamento no art. 129, inciso II, VI, VII, VIII, IX, da Constituição da República, pelo art. 8º, §1º, da Lei Federal nº 7.347/85, 
pelo art. 26, inciso I, da Lei Federal 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), e pelo art. 116, inciso I, da Lei 
Complementar Estadual nº 72/2008 (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará);

CONSIDERANDO o teor do ofício de nº1382/2015/SEC, remetido a esta Promotoria de Justiça pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado do Ceará, referente à Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Poranga/Ce, exercício 
financeiro de 2013, em que figura como responsável o Sr. Carlisson Emerson Araújo de Assunção;

CONSIDERANDO que, foi aplicada multa no valor de R$ 266,02 (duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos), por 
descumprimento do inciso II do parágrafo único do Art.48 da LRF, c/c o inciso II do §2º do art.2º do Decreto nº 7.185/10, no 
que tange a liberação, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meio 
eletrônico de acesso público;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa; RESOLVO:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo, visando acompanhar e fiscalizar a correta inscrição e cobrança da multa 

imposta, determinando de início:
1.a autuação e registro desta portaria no livro de registros de procedimentos administrativos e inquéritos civis desta 

Promotoria de Justiça;
2.considerando a necessidade da publicidade dos atos, determino com base no art. 7º, §2º da resolução 23/2007 do CNMP 

e art. 30 da Resolução 007/2010 do CPJ o envio da presente portaria para a devida publicação;
3.proceda-se as respectivas informações em sistema informatizado (ARQUIMEDES) ou em livro apropriado desta Promotoria 

de Justiça;
4.nomeio a Auxiliar Administrativa Maria das Dores Mendes Alves para secretariar e diligenciar o presente Procedimento 

Administrativo, mediante Termo de Compromisso;
5.proceda-se a comunicação da conversão da Notícia de Fato em Procedimento Administrativo ao Conselho Superior do 

Ministério Público, ao Centro Operacional de Apoio ao Patrimônio Público e à Corregedoria-Geral do Ministério Público 
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PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PORTARIA Nº 012/2015

O DOUTOR ALFREDO RICARDO DE HOLANDA CAVALCANTE MACHADO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 26, inciso V, da Lei nº 72, de 12 de dezembro de 
2008 (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará)

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 46025/2014-2 SP-PGJ/CE;

RESOLVE LOTAR, a partir de 7 de janeiro de 2015, os servidores JOSE CLAUDIO CORREIA NETO E KEILA KARINE 
RODRIGUES DE SOUZA, Técnicos Ministeriais lotados na Comarca de Fortaleza, respectivamente, na Secretaria Executiva 
das Promotorias Cíveis e na Secretaria de Finanças. Ficam revogadas, a partir de 7 de janeiro de 2015, as Portarias de nºs 
168/2014, publicada no Diário da Justiça de 20 de janeiro de 2014, e 4481/2014, publicada no Diário da Justiça de 11 de 
setembro de 2014, de interesse dos servidores.

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

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em Fortaleza, aos 5 de janeiro de 2015.

Alfredo RICARDO de Holanda Cavalcante MACHADO
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 01/2014

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Groaíras, com 
fundamento nos art. 127 e 129, III da Constituição Federal, art. 130, III da Constituição do Estado do Ceará, art. 26, I, da Lei nº 
8.625/93, art. 116, I da Lei Complementar Estadual nº 72 (Lei Orgânica do MP do Estado do Ceará), e na Resolução nº 007/2010 
do Colégio de Procuradores de Justiça;

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público, em face do disposto no art. 129, inciso III da Constituição Federal, 
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do Meio Ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais (art. 127, caput, 
da C.F.);

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal (art. 129, II, da C.F.);

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento deste órgão de execução o relato de possíveis irregularidades na seleção 
pública visando a contratação temporária de excepcional interesse público, para provimento de diversos cargos do quadro de 
pessoal da Prefeitura Municipal de Groaíras, para o período de janeiro a dezembro, conforme Edital nº 42/2014 GROAÍRAS, 
de 14 de novembro de 2014, que constituem lesão aos interesses e direitos cuja tutela está a cargo do Ministério Público nos 
termos da legislação aplicável;

CONSIDERANDO que, embora se trate de Seleção e não de Concurso Público, os princípios da Administração Pública 
devem ser observados;

CONSIDERANDO o emprego de critérios predominantemente subjetivos e pouco transparentes no Edital nº 42/2014 
GROAÍRAS, de 14 de novembro de 2014, burlando os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade, do 
certame, entre outros, como o da impessoalidade;

CONSIDERANDO o possível beneficiamento e/ou desclassificação de diversos candidatos por esses critérios, a gravidade 
das denúncias, bem como a existência de elementos fáticos suficientes para abertura de investigação objetivando a tutela ao 
patrimônio público e ao direito fundamental difuso à probidade administrativa;

CONSIDERANDO que a realização de contratação temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a 
legislação.

RESOLVE:
INSTAURAR o presente INQUÉRITO CIVIL para apurar a ocorrência de possíveis irregularidades no Processo de Seleção 

Pública, conforme Edital nº 42/2014, de 14 de novembro de 2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Groaíras-CE, devendo-
se adotar as seguintes providências.

1. REGISTRAR em livro próprio e no sistema informatizado, autuar e fazer a numeração das folhas de todos os documentos 
relativos a este procedimento.

2. NOMEAR a Auxiliar Administrativa Anna Paula Martins de Freitas para secretariar o procedimento em epígrafe.
3. DETERMINAR que se publique a presente portaria nos locais de costume e no Diário da Justiça do Estado do Ceará, na 

forma do disposto na Resolução 23/2007 do CNMP e da Resolução 07/2010 do CPJ-MPCE.
4. DETERMINAR que se proceda à comunicação da instauração deste Procedimento Preparatório à Corregedoria do 

Ministério Público do Ceará, ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional respectivo (CAO da 
Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa), nos moldes do disposto na Resolução 007/2010 do CPJ-MPCE.

5. DETERMINAR a expedição de ofício para a Secretaria de Educação do Município de Groaíras-CE requisitando, no prazo 
máximo de 15 dias, as seguintes informações e/ou documentos:

a) Informações sobre o número de inscrições efetivadas para cada um dos cargos constantes no Edital nº 42/2014, indicando 
o nome de cada um dos concorrentes;

b) Informações sobre as notas das provas escritas, da avaliação de currículo de cada candidato, indicando os pontos 
alcançados em cada etapa e por cada um deles, bem como, conforme o caso, a menção ao motivo da desclassificação em cada 
etapa;

c) Informações sobre o critério utilizado na entrevista, conforme item 6.1.2 do Edital nº 42/2014, o nome do(s) avaliador(es), 
a sua qualificação e titularização, bem como cópia do vídeo da entrevista de cada um dos candidatos;

d) Informações sobre o número de escolas municipais existentes no município, o número de professores concursados 
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