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PORTARIA Nº 132/2019

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DA PARAÍBA, por  meio  da  Promotoria  de
Justiça Regional da Comarca de Campina Grande, representada pelo 18º Promotor de
Justiça in fine assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, II
e III da Constituição Federal, pelo art. 25, IV, “a” e “b” e VIII, assim como art. 26, I e II,
ambos  da  Lei  nº  8.625/93  e  pelas  disposições  correlatas  da  Lei  Complementar
Estadual nº 97/2010;

CONSIDERANDO a notícia de descumprimento da LRF pelo Município de
Cubati, cujo Poder Executivo ultrapassou em mais de 10% o limite legal de 54% da
Receita Corrente Líquida em gastos com pessoal, visto que atingiu o percentual de
59,05% da RCL (70,96%, se as obrigações patronais forem adicionadas aos cálculos
de  pessoal),  cuja  omissão  em  solucionar  a  questão  pode  caracterizar  ato  de
improbidade administrativa;

CONSIDERANDO as  atribuições  institucionais  do  Ministério  Público
relativas  ao  exercício  da  Ação  Civil  Pública  para  fins  de  proteção  e  defesa  dos
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos em geral, conferidas pelo art.
129, inciso III da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a  relevante  missão  reservada  pela  Constituição
Federal ao Ministério Público de, enquanto fiscal institucional e guardião permanente
da ordem jurídica democrática, zelar pela preservação da integridade material, legal e
moral do patrimônio público e social;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 3º da Lei nº 7.347/85 c/c o art. 22
da Lei nº 8.429/92;

CONSIDERANDO o  disposto  na  Resolução  04/2013  do  Colégio  de
Procuradores de Justiça em harmonia com a Resolução nº 23 do CNMP;

RESOLVE:
Instaurar o presente Inquérito Civil com o objetivo de melhor apurar os

fatos,  individualizar  as  irregularidades  acaso  ocorrentes,  colhendo  em  conjunto
elementos e provas para embasar eventual posterior Ação Civil Pública, no objetivo de
reparar eventuais danos, identificar o(a/s) responsável(is), coibir as práticas despidas
de legalidade, responsabilizando, por conseguinte e na forma da lei, quem às mesmas
deram  origem  ou  perpetuidade,  determinando,  para  tanto  e  por  consequência  a
promoção  de  toda  e  qualquer  diligência  que  a  se  mostrar  necessária  durante  a
tramitação, inclusive notificações, tomada de depoimentos e declarações, requisição de
documentos  outros,  de  perícias  e  informações,  tudo  com  base  nas  prerrogativas
ministeriais. 

Para tanto, DETERMINO:
I.  Que seja processada a presente portaria,  instaurando-se o presente

Inquérito Civil, conforme aduz o art. 5º e seguintes, da Resolução CPJ nº 04/2013;
II. A remessa de extrato para publicação, através de meio eletrônico, nos

termos do art.8º, inciso VI da Resolução CPJ nº 04/2013;
III.  Que sejam designados,  a  fim de funcionarem como secretários no

presente  Inquérito  Civil,  os  servidores  efetivos  Ana  Valquíria  de  Almeida  Macêdo,
Jefferson  Elierio  Pontes  Oliveira,  Flávio  Henrique  de  Morais  Gonçalves  e  Graziela
Soares Ribeiro;
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IV. OFICIE-SE a Prefeitura Municipal de Cubati/PB, a fim de que acoste
aos  autos  documentos  comprobatórios  das  alegações  apresentadas  nas
respostas de evento nº 24 e 28 (anexar), notadamente, daqueles que corroborem o
intento do gestor municipal em solucionar a irregularidade suscitada neste feito, isto é,
de  medidas  efetivas  que  visem  à  redução  dos  gastos  com  pessoal  e  o  seu
enquadramento dentro dos limites admitidos pela LRF, salientando-se que não serve
como  tal  a  indicação  genérica  de  “documento  disponível  no  sistema  SAGRES  do
Tribunal de Contas do Estado”, outrora manejada. Ressalte-se, por fim, que a referida
documentação deve ser encaminhada, preferencialmente, por meio de mídia digital no
formato PDF.

Prazo de 15 (dez) dias úteis para a resposta.
Adimplida  a  diligência  ou  escoado  o  prazo  consignado,  faça-se  nova

conclusão.

Cumpra-se.

Campina Grande-PB, 08 de outubro de 2019. 

(assinado eletronicamente)
Francisco Bergson Gomes Formiga Barros 

Promotor de Justiça 
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