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O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127) 

 

Ofício Circular 045/2010       Fortaleza, 16 de novembro de 2010  
 
 

Excelentíssimo(a)  Senhor(a) Promotor(a) de Justiça, 
 
 
 
Considerando o disposto no Ato Administrativo 001/2010, no qual a 

Excelentíssima Senhora Procuradora Geral de Justiça formalizou as comemorações 
pertinentes a SEMANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, a qual 
será realizada entre os dias 13 e 17 de dezembro de 2010, com a realização de trabalhos 
direcionados ao aprimoramento da atuação do Ministério Público,  utilizamos a presente para 
solicitar a Vossa Excelência sugestão  de temas a serem discutidos em “oficinas de trabalhos”, 
bem como a indicação da ordem de  preferência quanto aos temas previamente abaixo 
sugeridos :  

 
TEMAS CENTRAIS  TEMAS PARA DISCUSSÃO  ORDEM PREFERÊNCIA 

LICITAÇÕES  Como o Ministério Público poderá atuar na redução das fraudes em 
procedimentos licitatórios, em especial na modalidade carta-convite?    

 
CONTROLADORIAS MUNICIPAIS  Como o Ministério Público poderá 

fiscalizar a atuação das controladorias municipais e, assim, contribuir para  minimizar a má 
gestão da verba pública?  

PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS  Publicidade dos Atos 
Administrativos Municipais: o que fazer para a real consecução dos princípios constitucionais 
da publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência da Administração Pública?  

Informamos, ademais, que Vossa Excelência também poderá sugerir outros 
tópicos pertinentes ao tema central LICITAÇÔES, posto que, conforme PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ, para os exercícios 
2009/2010/2011, o tema LICITAÇÕES ainda permanece como  um dos mais importantes de 
nossa pauta, razão pela qual poderá ensejar a formação de mais de uma oficina de trabalho. 

Solicitamos, por último, que as respostas sejam encaminhadas aos Promotores de 
Justiça Coordenadores Regionais (Secretários Regionais), ou diretamente ao Centro de Apoio 
Operacional de Defesa do Patrimônio Público(caodpp@mp.ce.gov.br),   impreterivelmente 
até o dia 20 de novembro de 2010, a fim de que possamos prosseguir na organização dos 
trabalhos.  

Desde já agradecemos a atenção e a disponibilidade manifesta em sua valorosa 
contribuição.  
 

Atenciosamente, 
 

JACQUELINE FAUSTINO  
Coordenadora do CAODPP  


