
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SOUSA

4º PROMOTOR DE JUSTIÇA – PATRIMÔNIO PÚBLICO

REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0001998-12.2013.8.15.0371

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

PORTARIA

O Ministério Público do Estado da Paraíba, por meio do

4º  Promotor de Justiça de Sousa,  com atribuição na tutela  do patrimônio

público e da probidade administrativa, e com fundamento nos artigos 129, II, da

Constituição Federal; 131, parágrafo único, “a”, da Constituição Estadual; 17,

§1º  da  Lei  nº.  13.964/19  e  38  e  55,  III,  da  Lei  Complementar  Estadual  nº

97/2010:

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 21, I e IV da Res.

04/2013  do  CPJ,  o  Procedimento  Administrativo  não  tem  caráter  de

investigação  cível  ou  criminal,  sendo  instrumento  próprio  da  atividade-fim

destinado  a  acompanhar  o  cumprimento  das  cláusulas  de  termo  de

compromisso de conduta celebrado e embasar outras atividades não sujeitas a

inquérito civil;

CONSIDERANDO que, nos  autos do Processo Judicial  nº.

0001998-12.2013.8.15.0371, há sentença de anulação do ato administrativo de

doação  de  imóvel  localizado  nas  quadras  140  e  144,  do  Bairro  Jardim

Sorrilândia,  neste  Município  de  Sousa,  efetivada  por  autorização  da Lei

Municipal nº. 2.238/2011;



CONSIDERANDO que os promovidos buscaram este  órgão

ministerial com o intuito de viabilizar a autocomposição do litígio judicial, e fora

celebrado acordo em benefício da comunidade local, com a reforma integral da

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, localizada na Rua

Tenente Zuca, estimada entre R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) e R$

350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com início das obras no mês de

abril de 2021 e conclusão no dia 18 de dezembro de 2021;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  acompanhamento  do

cronograma de execução da obra em questão;

RESOLVE instaurar  PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

para  acompanhar  o cronograma de execução da reforma integral da UNIDADE

BÁSICA DE  SAÚDE DO  BAIRRO  SÃO  JOSÉ,  conforme  termo  de  acordo

celebrado nos autos do Processo nº. 0001998-12.2013.8.15.0371, determinando

as seguintes providências:

a) notificação da Secretária de Planejamento de Sousa,

Sra.  Larissa Isabelle de Abrantes,  para que,  no prazo de 15 (quinze)  dias,

informe a atual  fase de execução da obra objeto do Termo de Acordo que

segue em anexo, fazendo juntar um laudo de fiscais da Prefeitura atestando a

referida informação;

b)  remessa do extrato desta Portaria para publicação no

Diário Oficial Eletrônico, em atenção ao disposto no art. 21, §1º da Res. CPJ

nº. 04/2013;

c)  remessa  de  cópia  desta  Portaria  para  o  Centro  de

Apoio Operacional do Patrimônio Público;

Por fim, nomeio o Sr. Arthur Dantas de Abrantes, servidor

efetivo  lotado  nesta  Promotoria  de  Justiça,  como  secretário  deste

procedimento.



Cumpra-se, com todas as cautelas legais.

Sousa/PB, data e assinatura eletrônicas.

Eduardo Luiz Cavalcanti Campos

Promotor de Justiça


