
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO BATISTA/MA
Rua Francisco Américo Araújo, s/n°, Centro, CEP 65225000, São João Batista-MA fone: (98) 33591142

E-mail: pjsaojoaobatista@mpma.mp.br

PORTARIA N° 11/2016

Instaura,  de  ofício,  Procedimento
Administrativo.

Objeto: Verificar a estrutura administrativa
da  Prefeitura  Municipal  de  São  João
Batista,  especialmente  quanto  ao
funcionalismo público.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO,  por  seu  Promotor  de
Justiça abaixo assinado, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de São João Batista/MA,
no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em especial as que constam no art. 129 da
Constituição Federal; art. 26, I, da Lei Federal Nº. 8.625/93; art. 27, I, da Lei Complementar
Estadual nº 13/91; 

CONSIDERANDO o previsto no art. 127 da CF/1988 que confere ao Ministério Público
o dever funcional de "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis" podendo, para tanto,  INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL,  conforme
art. 129, inciso VI, da CF/1988; 

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso II, da CF/88 atribuiu com uma das funções
institucionais  do Ministério Público "zelar  pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as
medidas necessárias à sua garantia”; 

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso II, da CF/88 atribuiu com uma das funções
institucionais 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"; 

CONSIDERANDO que  a  investidura  em  cargo  ou  emprego  público  depende  de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,  de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art.
37, II da CF/1988);

CONSIDERANDO que  a  não  observância  do  Princípio  da  Obrigatoriedade  de
Concurso Público para ingresso no serviço público implicará a nulidade do ato e a punição da
autoridade responsável, nos termos da lei (art. 37, § 2° da Carta Magna);

CONSIDERANDO que os cargos comissionados são restritos ao exercício da função
de chefia, direção e assessoramento e que devem ser preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei;

CONSIDERANDO a necessidade de todo gestor obedecer aos princípios que regem
toda e qualquer função administrativa, principalmente os princípios constitucionais explícitos da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput da Constituição
federal de 1988);

CONSIDERANDO que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível (art. 37, §
4° da Carta Magna);

CONSIDERANDO que  a  lei  estabelecerá  os  prazos  de  prescrição  para  ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento (art. 37, § 5° da Carta Magna);
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Resolve instaurar, sob sua presidência, INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 129, II e
III da Constituição da República, o art. 26, I da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei
Federal n.° 8.625/93), o artigo 26, IV da LC n° 13/1991, o artigo 3°, II do ato regulamentar
conjunto n° 05/2014 - GPGJ/CGMP e artigo 1° e seguintes da Resolução n° 23/2007, bem
como  promover  diligências  visando  apurar  os  fatos,  podendo  servir,  eventualmente,  de
elemento para o ajuizamento das ações cíveis e criminais correspondentes.

Diante de todo o exposto, determina, inicialmente, que:

1) Seja autuada e registrada em livro próprio a presente PORTARIA;

2) Seja remetida cópia desta Portaria ao CAOP - ProAd para fins de conhecimento
e registro em banco de dados;

3) Seja  encaminhado  cópia  a  Biblioteca  para  publicação  no  Diário  Oficial,  bem
como fixada cópia no átrio desta Promotoria de Justiça;

4) Seja expedido requisição à Prefeitura Municipal para que, no prazo de 20 (vinte)
dias, nos termos do art. 8°, § 1° da lei n° 7.347/85, informe o total de funcionários públicos
vinculados à Prefeitura Municipal, devendo, para tanto, informar o nome completo de cada um
dos servidores, Cadastro de Pessoa Física - CPF, Registro Geral – RG, endereço, o vínculo
administrativo  (efetivo/concursado  ou  contratado),  função  de  cada  um  e  o  valor  dos
vencimentos. Aproveita-se para requisitar cópia da lei municipal e seus anexos que prever os
casos, as condições e os percentuais mínimos de cargos comissionados, nos termos do artigo
37,  V da Constituição Federal,  devendo ser justificada eventual ausência, advertindo-o que
eventual  recusa,  retardamento  ou  omissão  das  informações  poderá  acarretar  crime  nas
tenazes  do  art.  10  da  lei  nº  7.347/85,  e  que,  eventual  falsidade  das  informações  poderá
configurar crime de falsidade ideológica, insculpido no art. 299 do CPB. Para tanto, nos termos
do art. 6°, § 10° da Resolução n° 23/2007, seja encaminhada cópia da presente portaria;

5) Em idêntico prazo do item 4, seja encaminhada cópia do controle de frequência
de cada um dos servidores que laboram no Órgão Executivo;

6) Seja expedido requisição à Câmara Municipal para que, no prazo de 20 (vinte)
dias, nos termos do art. 8°, § 1° da lei n° 7.347/85, apresente cópia das leis municipais e seus
anexos que preveem a criação de cargos públicos e as que preveem os casos, as condições e
os percentuais mínimos de cargos comissionados, nos termos do artigo 37, V da Constituição
Federal,  devendo  ser  justificada  eventual  ausência,  advertindo-o  que  eventual  recusa,
retardamento ou omissão das informações poderá acarretar crime nas tenazes do art. 10 da lei
nº 7.347/85, e que, eventual falsidade das informações poderá configurar crime de falsidade
ideológica,  insculpido  no  art.  299  do  CPB.  Para  tanto,  nos  termos  do  art.  6°,  §  10°  da
Resolução n° 23/2007, seja encaminhada cópia da presente portaria;

7) Para auxiliá-lo  na investigação nomeia como secretária  a Técnica Ministerial,
Tamara Silva de Assunção, Mat. 1070072, que deverá tomar as providências de praxe.

8) Sejam numeradas todas as folhas;

9) Cumpridas as determinações e recebidas as devidas respostas, voltem os autos
conclusos.

Cumpra-se. Registre-se.

São João Batista-MA, 07 de novembro de 2016.

Felipe Augusto Rotondo
Promotor de Justiça
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