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TERLO DE COOPERACAO TfCNTCA X." 2Z nOtt
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO CEARA E A SECRETARH DO
TRABALHO E DESEIWOL\TIMENTO SOCIAL DO
ESTADO DO CEAR/{, PARA OS FINS QUE NELE SE
DECLARAM.

O Ministdrio Priblico do Estado do Cear5, ahavds da Procuradoria-Geral de Justig4 inscrita no CNPJ n."
06.928;19010001-56, com sede d Rua Assungdo, no l 100 -Jos€ Bonif,icio, nesta Capital, doravante denominado
simplesmente MINISTERIO PUBLICO, neste ato representado pela Exma. Sra. Procuradora-Geral de
Justiga, Dra. lVlaria do Perp6tuo Socorro Franga Pinto, de um lado e do outro a Secretaria do Trabalho e
I)esenvalyimento Social do Estado do Cear6, inscrita no CNPJ n.'08.675.169/0001-53, situada i Rua Soriano
Albuquerque n" 230 - Joaquim T6vora, nesta Capital, doravante denominada simplesmente STDS, neste ato
representada pelo Exmo. Sr. Secretirio Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social, Evandro Sd
Barreto l-€itn;, RESOLVEIY1 celebrar o presente TERIVIO DE COOPERAQAO TfCNICA, mediante as
cllusulas e condig6es seguintes:

lclAusuu pmunm,l - no onrnro I

O presente CONVENIO tem por objetivo a articulagdo e a conjugagflo de esforgos dos participes com vistas ao
aperfeigoamento da execugSo de suas atribuigSes legais pertinentes ds entidades de interesse social e, em
especial, a promogiio de acesso, em prol do MINISTERIO PUBLICO, ao Fichdrio Cennal de Obras Sociais,
gerido pela STDS, para o fim de consulta ds informagdes nele contidas e/ou obtengdo de elementos aptos d
instrugflo de procedimentos judiciais e extrajudiciais de tutela do interesse pfblico.

Paragrafo rinico - O acesso referido nesta cl6usula poderd, segundo prdvia solicitagdo efetuada a cargo e
critdrio do MINISTERIO PUBLICO, ser entendido, atrav(s de Termo Aditivo, a outros sistemas de bancos
de dados mantidos pela STDS or que por ela vierem a ser desenvolvidos-

I - Compete d STDS: ,11!..'.

a - garantir aos Membros e servidores desigrados pelo MINISTERIO PUBLICO acesso ao Fichiirio

Central de Obrynddiais, inicialmente, mediante m6dulo gerenciador web de relat6rios, ferramenta

adequada a es&0nalidade;

b * possibilitar, ao MINISTERIO PUBLICO, a utilizagdo dos recursos humanos dos Centros

Comgnitdrios, bem 
-6'fro-65-dE0ipamentos 

e S€roigos que lhes prestem suporte, para o fim de

aperfeigoamento da execugao de suas atribuig6es legais de tutela do interesse priblico pertinente ds

entidades de interesse social;

c - dar fiel cumprimento ao presente CONVENIO, com vistas ao bom desenvolvimento do

cooperagdo por ele instituido e alcance das finalidades mencionadas na sua cl6usula pri

II -Compete ao MINISTERIO PUBLICO:
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a - colher e examinar os dado, informagOes e arquivos contidos no Fich6rio Central de
com vistas ao exercicio das atividades institucionais especificas previstas na ConstituigSo Federal e nas
leis, comunicando a STDS, quando solicitado, as provid€ncias adotadas;

b - manter em seu poder, sob car6ter confidencial, os dados, as informag6es e os arquivos obtidos
mediante acesso ao Fichiirio Central de Obras Sociais, somente disponibilizando-os a outras lnstituigdes
de controle, segundo o disposto na lei e nos seus regulamentos, quando no exclusivo interesse do
exercicio dos procedimentos de fiscalizagdo de tutela que lhes competirem;
c - credenciar a designar, is STDS, os USUARIOS que, no seu flmbito, ter6o acesso ao Fichirio Central
de Obras Sociais, assim considerados os Membros e servidores do MINISTERIO PUBLICO habilitados
a colher os dados as informag6es e os arquivos nele armazenados ou processados sujeitos d
responsabilizagSo pelas conseqii€ncias deconentes de suas agSes ou orniss6es que ponham em risco ou
comprometarn a exclusividade do acesso, bem como advindas de utilizagdo indevida da informagdo ou
de eventual dolo, culpa, fraude ou quaisquer tipos de desvio causadores de danos aos participes ou a
terceiros, inclusive no flmbito da concorr€ncia desleal ou geradores de beneficios ou vantagens
indevidos produzidos em relagdo as informagOes e dados obtidos;

d - seguir todas as regras e rotinas estabelecidas pela STDS para garantir o sigilo e a seguranga dos
dados disponibilizados;

e - cientificar a STDS acerca de eventuais ag6es ou omiss6es dos USUARIOS
que possam por em risco ou comprometer a exclusividade do acesso, bem como caracterizar utilizagdo
indevida da informagSo ou eventual dolo, culp4 fraude ou outo tipo de desvio que cause danos a
qualquer dos participes ou a terceiros, inclusive no embito da concorr€ncia desleal, ou gere beneficios
ou vantagens indevidos, produzidos em relagdo as informagdes e dados obtidos;

i - fazer publicar o presente TERMO DE CONVENIO no Diirio da Justiga do Estado do Cear6 atd o
quinto dia ritil do m€s seguinte ao da sua assinatura;

g - dar fiel cumprimento ao presente CONVENIO, com vistas ao bom desenvolvimento do regime de
cooperagio por ele instituido e alcance das finalidades mencionadas na sua cl6usula primeira;

Ill - Compete d STDS e ao MINISTERIO PUBLICO:

a - articular e implementar a interagSo de todos os Centros ComunitSrios com as Promotorias de Justiga
de Fundag6es e Entidades de Interesse Social, de modo a possibilitar uma conjugag6o de esforgos
voltada d tutela e satisfagdo do interesse priblico que lhes d pertinente;

b - designar no minimo 0l (um) reprbsenlante para articular, orientar e supervisionar as agOes
decorrentes deste CONVENIO, dirimir as dirvidas e resolver os ctlsos omissos, vetar pelo efetivo
cumprimento das obrigagOes assumidas e estabelecer os crit€rios e m€todos de trqlafi6\ a serem
adotados para aconsecugdo dos objetivos previstos. (

lclAusul.l TERcETRA - DA IMrLANTAqAo

No prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicagdo deste instrumento no Diario da Justiga, a Procuradora-Geral
de Justiga e o Secretario Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social tomardo as provid€ncias, no imbito de

srras respectivas atribuig6es, para a efetiva implantag6o do ora conveniado.

Para a implementagdo deste CONVENIO, cada participe, no Ambito de suas
proporcionar6 o local pertinente ao seu desenvolvimento.

i96es,

Rua Soriano Albuquerque, 230 - Joaquim Tdvora CEP: 60. I 30'I60
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clAusur,a eUINTA - Dos REcuRSos HUMANoS E FrNANcErRos

l. Para execug6o dos objetivos deste COttVBNtO os convenentes alocardo, dentre seus quadros, os recursos

humanos necessdrios, cada qual custeando as atividades que lhe s6o pertinentes.

ll. Este CONVENIO ndo gera desembolso, a qualquer titulo, presente ou futuro, entre os participes, sendo

vedada transfer€ncia de recursos financeiros entre eles.

lll. As despesas decorrentes do objeto do presente CONVENIO coner6o ir conta de dotag6es pr6prias dos

conv€nentes, discriminadas em seus orgamentos, de acordo com as responsabilidades que cada qual assume

neste termo, n6o havendo previsdo de transfer€ncia de recursos financeiros enfte eles.

lV. O presente CONVENIO € pacto de cooperagio tCcnica e, por conseguinte, n6o fica o MINISTERIO

PUBLICO, de forma alguma, respons6vel por qualquer d6bito financeiro contraido a qualquer titulo, pela

STDS, a partir de sua celebragSo, n6o lhe sendo transferfvel, em nenhuma hip6tese, qualquer obrigagiio, 6nus ou

encargo de ordem financeira

V O presente CONVENIO 6 pacto de cooperagflo na busca de um objetivo oomum e, portanto, nio estabelece

nenhum vfnculo de natureza juridica contratual, fabalhista funcional ou de qualquer outra ordem entre os

participes.
- - l

lclAusur,A sEXTA - DA vIGf;,NcIA

*
Oiario da Justiga, respeitado o lapso de implantagfio de que tata a cl6usula terceira para a exig€ncia de qualquer

prestagdo aos convenentes.

Par6grafo irnico - A vig€ncia deste CONVENIO pode ser prorrogada pelos participes segundo o disposto na Lei

n" 8.666/93.

cLAusuLA sf,ruvLl - DA REScIQAo ou ALTERACAo

'\ C/

ll - rescindir este coNVENIo ig5leptndentemente de prdvia notificagao,
normas pelo outro convenente; f

Qualquer dos convenentes poder6:

| - denunciar este CONVENIO mediante
minima de 30 (trinta) dias;

notificagSo escrita dirigida ao outro participe, com anteced€ncia

no caso de n6o observdncia de suas

de direito
de direito

Ill - propor alteragoes oom a finalidade de aprimorar o cumprimento dos objetivos do presente CONVENIO, as

quaij s6 se repugreo vilidas se tomadas-nosJemos-dalele, expressamente, em Termos Aditivos que' uma vez

issinados pelos participes, ao presente se aderir6o passando afazer parte dele.

l. O presento CONVENIO rege-se pelas disposig6es expressar na Lei n" 8.666193 e pelos

priblico, aplicando-se lhe, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as d:

privado correlatas, ficando os casos omissos a cargo de resolug6o, pelos participes, d luz da

aludidor principios, da analogi4 dos costumes e dos principios gerais do direito.

Rua Soriano Albuquerque, 230 - Joaquim Tdvora CEP: 60.1 30-1 60
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suscitadas na execugdo e interpretag6o da presente avenga, os convenentes empregarSo todos os seus esforgos
na busca de solugdo consensual, recorrendo, se necessirio, d mediagio.

lcrriusula none - oo rono i

Fica eleito o foro da Comarca de Fortalez4 Capital do Estado do Ceard, para dirimir quaisquer quest6es
oriundas da execugdo deste CONVENIO.

E assim, por estarem os participes devidamente ajustados, lawou-se o presente CONVENIO em 03 (tr€s) vias

de igual teor, forma e finalidade, a serem assinadas por seus representantes e pelas testemunhas a seguir
indicadas.

Fortalez42T de 201  l .

Evandro
Secretaria do Tra

1 .
CPF: 23801 ztt 3 s3

Leit6o
Dcsenvolvimento Social

E

Maria do Perpdtuo Socorro Franga Pinto
Proruradora-Geral de Justiga do Bstado do Cear6

CONVENENTf,

2 . rcfLtCI,z
cPF: ̂l3l3oKtoa - aC
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FTNANCEIRO SERA DE R$ 49.357,36 (QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E
sEls cENTAVOS). PARAATENDERAO PLEITO, ATE DEZEMBRO DE 2011, TAL DESPESA CORRERA A CONTADE OOTAqAO
DA PGJ, CLASSIFICA9AO: 15100001.03.122.400.20821.22 - FONTE DE RECURSO 00, ELEMENTO DE DESPESA 3390.37.
QUANTO AO EXERCICIO DE 2012. A REFERIDA DESPESA FOI INSERIDA NA RESPECTIVA PROPOSTA OREAMENT
coM ALTERAQAO NA CLASS|FICA9AO FUNCTONAL PROGRAMATTCA PARA: 15100001.03.122.5O0.28250.22 - F
RECURSO OO. ELEMENTO OE DESPESA3390.37,

LEIA-SE:

o PRESENTE ADTTIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VTGENCTA pOR MA|S 12 (DOZE)
CONTAR DE 16 DE NOVEMBRO DE 20,11. CONFORME DESPACHO DAAUDICON. COM A REFERIDA
O IMPACTO FINANCEIRO MENSAL SERA DE R$ 49.380,85 (QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA
E OITENTA E CINCO CENTAVOS). PARA ATENDER AO PLEITO, ATE DEZEMBRO DE 2011, TAL DESPESA CORRERA
A CONTA DE DOTA9AO DA PGJ, CLASSTFTCAQAO: 15100001.03.122.400.20821.22 - FONTE DE RECURSO 00,
ELEMENTO DE DESPESA 3390.37. QUANTO AO EXERCICIO DE 2012. A REFERIDA DESPESA FOI INSERIDA NA
RESPECTTVA PROPOSTA OR9AMENTARTA, COM ALTERA9AO NA CLASSIFTCAQAO FUNCIONAL PROGRAMATICA PARA:
15100001.03.122.500.28250.22 - FONTE DE RECURSO 00. ELEMENTO DE DESPESA 3390.37.

WALKER PlII'fO
PRESIDENTE E'{ EXERCiCIO CPUPGJ

PORTARTA l{o 407112011

A DOUTORA MARIA DO PERPETUO SOCORRO FRAN9A plNTO, PROCURADORA-GERAL DE JUST|9A DO ESTADO
DO CEARA, no uso de suas atribuig6es legais, na forma do artigo 26, inciso V, da Lei Complementar n" 72, de 12 de dezembro
de 2008 (Lei OrgSnica e Estatuto do Minist6rio P0blico do Estado do Cear6), e tendo em visla o que consta no Processo no
30382/20't 1 - 1 SP-PGJ/CE,

RESOLVE LOTAR, a partir de 17 de novembro de 2011, o servidor DEIVES DOS SANTOS CASTRO, Tecnico Ministerial
com lotageo na Comarca de Forlaleza, no Programa Estadual de Protegao e Oefesa do Consumidor - DECON.

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

GABINETE DA. PROCURADORA-GERAL DE JUSTI$A, em Fortaleza, aos 16 de novembro de 2011.

/.,o
<i
E
t
rL)

l larla do Perp6tuo Socorro Franga Pinto
Procuradora-Geral de Justiga

,/
REPUBLTCADO POR TNCORREqAO 1

EXTRATO DE TERTO DE GOOPERA9AO T€CNIGA N" 2Z20tl - PARTES: Minisrerio Poblico do Esrado do Cear6, arrav€s
da Procuradoria Geral de Justaga e a Secrelaria do Trabalho e Desenlrolvimento Social do Estado do Cear6: DO OBJETO: a
articulag5o e a conjugagio de eslorgos dos participes com vislas ao aperfeigoamento da execug5o de suas atribuigdes legais
perlinenles as entidades de interesse social e, em especial, a promogao de acesso, em prol do Minist6rio Priblico, ao Fich6rio
Central de Obras Sociais, gerido pela STDS, para o fim de consulla As informag6es nele contidas e/ou obtengSo de elemenlos
aptos d insirugao de procedimenlos judiciais e extraiudiciais de tulela do interesse ptblico.

DATA DAS ASSINATURAS:27 de outubro de 2011. Evandro 55 Barreto Lei tao.  Secretar io Estadual  do Trabalho e
Desenvolvimeqto Social; Maria do Perpdtuo Socorro Franga Pinto, Procuradora Geral de Justiga do Estado do CearS;
Teslemunhes: 1) Cristiane Cirino Gurgel. 2) Teresa Jacqueline de Mesquita Ciriaco.

PORTARTA 1{o 3996r20t'l

A DOUTORA XARTA DO PERPeTUO SOCORRO FRAN9A PINTO, PROCURADORA-GERAL DE JUSTI9A, no uso de
suas atribuig6es legais, na forma do artigo 26, inciso V, da Lei n" 72 de 12 de dezembro de 2008 (Lei Org6nica e Eslatuto do
Minist6rio Priblico do Estado do Ceard), clc os artigos 80, inciso l, e 88 da Lei no 9.826 de 14.05.1974 (Estatuto dos Funcionarios
P0blicos Civis do Eslado do CearS), e lendo em vista o que consta no Processo no 31332/2011-5 SP-PGJ/CE,

RESOLVE CONCEOER ao servidor FRANCISCO ITAMAR DE SOUSA TlM86, T6cnico Ministerial, com lolageo na Comarca

de Fortaleza, 60 (sessenta) dias de licenga para tratajnento de sa0de, em prorrogagSo, a partir de 07.09.201'1, devendo expirar

e m 0 5 . 1 1 . 2 0 1 1  . -(
Registre-se.Publ ique-se.Cumpra-se.  

\

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL OE JUSTIgA, em Fortaleza, aos 10 de novembro de 2011.

ilaria do Perp6tuo Socorro Franga Pinto
Procuradora-Geral de Justiga

PORTARIA N. 339912011

A DOUTORA IIARIA DO PERPETUO SOCORRO FRAN9A PINTO, PROCURADORA.GERAL OE JUSTIgA OO ESTADO
DO CEARA, no uso de suas atribuig6es legais, na forma do artigo 26, inciso V da Lei Complementar no 72, de '12 de dezembro
de 2008 (Lei Orglnica e Estatuto do Ministerio Poblico do Estado do Ceare), c/c o artigo 34, inciso ll, de Lei no 14.O43, de 2'l de
dezembro de 2OO7 , os artigos 2o, 3o, 'a", 50. 'a", da Resolugao no Ol do Col6gio de Procuradores de Justiga do Estado do Cear6,

Publ icagSo Otlc ial  do Tr ibunal de Just iga do Eslado do Ceara -  Lei  F€detal  no 11-419/06. art-  4c
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. .ExrRAT-o o{:owcrlgl" 22t2o1i -6enres, Minisrdrio Pubtico do Estado do cear6, arraves da procuradoria Geral dej:'::i",T""rxe^,:H*,:,:.::-"^."^11"1:,T:1" _s:.i?ldo e"troo oo cu"ra. Do oaJEro: a articurasao e a conjusaseode esforgos dos partlcipes com- vistas ao aperfeigoamento da execugao de suas atribuig6es regais perti#l[-";""ffJ:'al""T:inleresse social e, em especial, a promogao de Lcesso, em prol do Ministerio p0blico, ao Fic-h6rio centrat de obras sociais,gerido pela srDS, para o fim de consulta 6s informagoes nele contidas e/ou oblengao de elementos aptos a instrugao deprocedimentos judiciais e extrajudaciais de tutela do inleiesse p0blico.
DATA oAS Asslt{ATURAS: 27 de oulubro de 2011. Evandro s6 Baneto Leitao, secretario Esladuat do Trabatho eDesenvolvimento social; Maria do Perp€luo socono Franga pinto, procuradora Geral de Jusliga do Estado do cear6;Testemunhas: l) cristiane cirino Gurgel. 2) Teresa Jacqueline de Mesquita cirlaco.

P.R. t .  /A
cumpra-se. /-.o /r{\
Fortafeza, 14 de novembro de 2011. lE^ iu" YJ

2 ' - - tgr

PORTARIAJC NO OI DE O,[ DE NOVEIIBRO DE 2OII
CONVERSAO DE PROCEDITTIENTO PREPARATORIO
ET INQUERITO CIVIL

[Procedime nto Prepa ral6rio no 7 Z2.2OOg.O.l 52.00 I ]
o Minist€rio P0blico do Eslado do ceara, no uso das alribuigdes conslitucionais conferidas pelo arl. i29 da constituiceo daRepf blica, e consaderando:
a) o rol de atribuigoes elencadas no artigo 25.o da Lei orginica Nacionat do Ministerio p0blico no 8625/93;
b) a incumbdncia prevista no artigo 26. inciso !, da citada Lei:
c) o disposlo na Resolugao n" 007, de 10 de novemb_ro de 2010, do col€gio de procuradores de Justiga do Estado do cear5;d) o Ptocedimenlo Preparat6fio no 722-2oo9.0152.00'l , inslaurado em dJcorr€ncia da necessidade de veriticagao da origeme aplicagio dos recursos da Contribuigao de lluminagao Ptblica - Clp do Municlpio de Fortaleza;
e) a necessidade de apurar fortuatos tatos noliciados e a eventual ocorroncia de lesio a direilos luteleveis pelo MinisterioPublico do Estado do Ceard;
fl a exig0idade de prazo para a conclusao deste Procedimenro Preparat6rio. assim como a necessidade de prosseguimenlo

da instrugao, com a perlinente colheita de provas, esle procedimento devera ser convertido em lC, nos termos da Resolugio noOO7|2O1O do CPJ.
DETERITIINA:
1 - lnstaurar o lNou€RlTo clVtL n.o 722.2009.0152.001, em face da necessidade de verificagSo da origem e aplicagtodos recursos da Contribuig6o de lluminagdo P0blica - clP, do Municlpio de Fortaleza. tendo por objero a apuragao de eventualocorr€ncia de leseo a direitos em toda a sua extens6o objetivando a busca de solugoes administrativas ou de elemenlos para apropositura das medidas judiciais que se fizerem necess6rias, visando d defesa da ordem jurlclica e a protegeo dos interessesque ao Minisl€rio Publico do Estado do Cear6 incumbe resguardar;
2 - Determinar a formagao dos sutos de INQUER|To clVll, utilizan<to-se da mesma numerageo e relificando-se a capa, coma juntada desta Portaria e das pegas que compoem o Procedimento preparatorio no 72z.2oog.Oisz.oOt;
3 - Determinar a publicagSo do extrato da presenle Portaria no quadro de avisos desta promdtoria de Justiga, em-meio

eletronico, conforme arligo 40, inciso Vl e artigo 7o, S 2", inciso ll, da Resolugao no 23, de 17 setembro de 2ooz, do Conselho
Nacional do Minislorio Prlblico.

4 - Determinar a baixa no sistema do Procedimento Administrativo referido, autuag6o e regislro desle, com a numerageo de
acordo com o art.30, da Res. CpJ no 007/2010;

5 - Nomeio SIDCLAY SILVA DE FREITAS, Tecnico Ministerial desta Promoloria de Justiga, para seselaraar os trabalhos
e cumptir as dilig0ncias, os quais serao desenvolvidos nos autos, razeo pela qual determino-que se expega o Termo de
Compromisso para ser assinado:

6 - Detetminar a comunicagSo ao Conselho Superior do Minist€rio Poblico, ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania e
e Corregedoraa Geral do Minist6rio Prlblico, fazendo-se lambem, trlmeslralmente, relalorio a este 6196o, nos rermos do arf- 3o,
S 20, da citada resolugao.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Forlaleza, 04 de novembro de 2011 .

Raimundo Nonato Cunha
Promotor de Justiga

PORTARIA N.O II 9./ 201 1.PJ'PACAJUS
mouERtro ctvtL p08,ltco N" 119t2011

O representante do Mlnlst6rio Pribllco gstaauat, no uso de suas atribuigoes legais conslitucionais e tegais de tulela dos
inleresses p0blicos , e

CONSf DERANDO que, em decorr€ncia das investigagoes realizades no lnqu€rito Civil Publico no 111t2011-2.. pJ pacajus,
e' segundo auio de constagSo realizado pela Promotoria de Justiga de Maranguape, no dia 9 de setembro de 201i, a empresa
DIMETAL CONSTRUCOES E SERVI9OS LTDA, pessoa jurfdica de direiro privado, CNPJ:08.813.547!OOO1-18, cujoS s6cios
sao o Sr. Jo6o Neto Lopes da Silva (CPF Responsdvel: 015.400.06195 - 5% do capitat sociat) e Michet Cavatcante <le Oliveira
(CPF Responsdvel: 060.060.638-40 - 95% do capilal social) nro funciona no erderego registrado na Junta Comercial e na
Receita Federal, ou seja, Rua Cel. Botelho, 27. Cenlro, CEP 61.940-005, MaranguapercE, uem nenhum dos vizinhos ao
imovel, onde hoje funciona a loja "Espago Vida Saud'vel da Herballfe", ouviram tatar aa empresa DTMETAL CONSTRU9OES
E sERVl9os LTDA' Tendo sido os dois socios da DIMETAL coNsTRUCOEs E sERVtCos LTDA ouvicros, os srs. Joeo
Nelo Lopes da Silva e Michel cavalcanle de Oliveira alegaram que jamais assinaram qualquer documento de constituigao da
mencionada empresa, bem como jamais torneceram seus documentos para constiluigSo da mesma, nunca tendo sequer ouvido
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