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7 - a Lei nº 8.429/92 estabelece em seu art. 10, inciso X, que "constitui ato de
improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão,
dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, mal barata-
mento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta
lei, e notadamente: (…) X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou
renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
8 - o art. 75, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê que o Prefeito e o
Procurador Municipal são os responsáveis pela representação judicial do
Município, ativa e passivamente;
9 - os agentes públicos responsáveis pela representação e consultoria judiciais do
Estado e do Município que - uma vez sabedores do quadro fático aqui narrado - se
omitam, podem ser responsabilizados por ato de improbidade administrativa tipifi-
cado pelo supracitado art. 10, X, última parte, da Lei 8.429/92;
RECOMENDA ao Prefeito de Monte Alegre/RN e ao Procurador-Geral do
Município que promovam a ação de decretação de invalidade do registro de doação
do imóvel público objeto da discussão judicial, bem como procedam à reintegração
de sua posse.
Publique-se esta Recomendação no Diário Oficial do Estado.
Encaminhe-se cópia eletrônica da presente para a Coordenação do Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público.
Remeta-se a presente recomendação aos seus destinatários, com entrega pessoal,
concedendo-se o prazo de 30 (trinta) dias úteis para prestarem  informações sobre
o cumprimento.
Publique-se. Registre-se.
Monte Alegre, 10 de maio de 2018.
Leila Regina de Brito Andrade Cartaxo
Promotora de Justiça

2 ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE
Rua São José, s/n, Quirambu, Monte Alegre/RN - CEP 59182-000

Ref. ao IC nº. 083.2019.000247
Portaria DE CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO EM INQUÉRITO CIVIL
PÚBLICO nº. 2019/0000161582 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por intermédio da 2ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Monte Alegre/RN, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelos artigos 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e pelo art.
67, IV, da Lei Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do
Ministério Público), com fundamento na Resolução nº. 23/2007 do CNMP e na
Resolução nº. 012/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça do MPRN;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, podendo promover o inquérito civil e a ação civil pública para a pro-
tegê-los, nos termos dos arts. 127, caput e 129, III, ambos da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de se apurar possível atos de Improbidade
Administrativa, relacionados à possíveis irregularidades na locação de imóveis pela
Prefeitura Municipal de Lagoa Salgada/RN para funcionamento da Garagem e Lava
Jato da frota de veículos da Prefeitura, bem como para apuração do destino con-
ferido aos pagamentos das taxas cobradas no âmbito do Matadouro Público do
Município de Lagoa Salgada. 
CONSIDERANDO que este feito foi instaurado há mais de trinta dias como Notícia
de Fato e não logrou êxito na solução do problema em tela, torna-se imprescindív-
el a instauração do inquérito civil nos termos da Resolução n.º 23/2007 do Conselho
Nacional do Ministério Público e da Resolução n.º 012/2018 do Colégio de
Procuradores de Justiça do Ministério Público do RN (art. 7º), face à incidência
imediata das normas de cunho procedimental.
RESOLVE converter o presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL , objeti-
vando a adoção de providências necessárias quanto à situação noticiada nos autos e
eventual ajuizamento de ação civil pública, com o registro dos seguintes dados:
OBJETO: Apurar denúncia de possível situação de lavagem de dinheiro público em
um lava jato e garagem que pertencem ao cunhado do vereador Janilson de Loro
"Vagner", bem como no matadouro público municipal, por parte do Sr. Novinho
Queiroz, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Salgada-RN.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 37 da Constituição Federal e Lei Nº 8429/92 
REPRESENTANTE: Ouvidoria do MPRN
REPRESENTADO: Poder Executivo de Lagoa Salgada/RN
DILIGÊNCIAS INICIAIS: 
a) Registre-se este feito como Inquérito Civil Público no livro próprio, respeitada a
ordem cronológica, dando-se baixa no Livro de Notícia de Fato;
b) Encaminhe-se para publicação no Diário Oficial (art. 22, V, Resolução nº
012/2018-CPJ); 
c) Encaminhe-se ao CAOP-PP, por meio eletrônico, a presente portaria (art. 24,
Resolução nº 012/2018-CPJ);
d) Expeça-se notificação, para que compareça a esta Promotoria de Justiça, em dia
e hora a ser aprazado conforme pauta disponível, a Sra. Maria Lizete Bezerra de
Mendonça (endereço fl. 09), para se manifestar acerca dos contratos firmados com
a Prefeitura do Município de Lagoa Salgada/RN. Frise-se que as fls. 09-14 devem
ser encaminhadas junto ao expediente;
e) Requisite-se ao Prefeito de Lagoa Salgada/RN a prestação de contas do
Matadouro Público do Município de Lagoa Salgada em um prazo de 10 (dez) dias
úteis;
f) Expeça-se notificação para que compareça a esta Promotoria de Justiça, em dia e
hora a ser aprazado conforme pauta disponível, o servidor que controla o
Matadouro Público do Município de Lagoa Salgada, conhecido como "Zé Sote",
devendo ser notificado no próprio Matadouro Municipal. 
À Secretaria Ministerial para cumprimento.
Após, façam-se os autos conclusos.
Monte Alegre/RN, 24 de abril de 2019.
Leila Regina de Brito Andrade Cartaxo
Promotora de Justiça 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CURRAIS NOVOS
RUA ZUZA OTHON, Nº 1150, VALFREDO GALVÃO, CURRAIS NOVOS/RN.
TEL. (84) 3405-3046

PORTARIA Nº 2019/0000163898
REF. IC Nº 111.2019.000016
CONVERSÃO DE NOTÍCIA DE FATO PARA INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO.

OBJETIVO: Averiguar a situação do Hospital Regional Mariano Coelho, com vis-
tas a buscar a habilitação de novas especialidades médicas (a exemplo de procedi-
mentos que cuidam do tratamento de cálculo renal e tumor cerebral) e, assim,
desafogar hospitais situados nos grandes centros do Rio Grande do Norte.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por sua Promotora de Justiça que ao
final subscreve, no exercício das atribuições previstas no art. 129, III, da
Constituição Federal de 1988, no art. 25, IV, "a", da Lei Federal n. 8.625/93 e no
art. 60, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e:
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público, prevista no
art. 129, inciso II, da Constituição Federal, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na
Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO, igualmente, que é função institucional do Ministério Público,
estampada no art. 129, inciso III, da Carta Magna, promover o inquérito civil e a
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambi-
ente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que foi instaurado no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de
Currais Novos a Notícia de Fato nº 111.2019.000016, autuada a partir de expediente
da Procuradoria da República de Caicó por meio do qual se remete cópia de
Procedimento Administrativo cujo objeto consiste em acompanhar a situação de
todos os hospitais regionais e estaduais situados nos municípios abrangidos pela
PRM-Caicó, com vistas a buscar a habilitação de novas especialidades médicas;
CONSIDERANDO que transcorreu o prazo legal para a tramitação da referida
Notícia de Fato, entretanto, existe a necessidade de realização de diligências visan-
do melhor apurar o feito;
RESOLVE INSTAURAR, com fundamento no §7º do art. 2º da Resolução nº
23/2007 do CNMP e parágrafo único do art. 30 da Resolução nº 02/2008-
CPJ/MPRN, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, cujo objeto deverá ser reg-
istrado como: "Averiguar a situação do Hospital Regional Mariano Coelho, com
vistas a buscar a habilitação de novas especialidades médicas (a exemplo de pro-
cedimentos que cuidam do tratamento de cálculo renal e tumor cerebral) e, assim,
desafogar hospitais situados nos grandes centros do Rio Grande do Norte". E, ato
contínuo, DETERMINAR a adoção das seguintes diligências:
I. Renovem-se os expedientes, desta feita com entrega pessoal e advertências aos
respectivos destinatários.
II. Encaminhe-se ao CAOP respectivo, por meio eletrônico, a presente portaria (art.
11, Resolução nº 002/2008-CPJ).
Afixe-se no local de costume, bem como encaminhe-se para publicação no Diário
Oficial (art. 9º, VI, Resolução nº 002/2008-CPJ).
Autue-se. Registre-se. Cumpra-se.
Currais Novos, 24.04.2019
JANAYNA DE ARAÚJO FRANCISCO
Promotora de Justiça Substituta

PORTARIA nº 2019/0000164160 (Ref.: 111.2019.000107 - 1ª PmJ CN)

EVOLUÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO PARA INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO.
OBJETIVO: Apurar adequação das condições físicas da Escola Municipal João
XXIII, em Lagoa Nova, para funcionamento regular

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por sua Promotora de Justiça Substituta
que ao final subscreve, no exercício das atribuições previstas no art. 129, III, da
Constituição Federal de 1988, no art. 25, IV, "a", da Lei Federal n. 8.625/93 e no
art. 60, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e:
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público, prevista no
art. 129, inciso II, da Constituição Federal, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na
Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO, igualmente, que é função institucional do Ministério Público,
estampada no art. 129, inciso III, da Carta Magna, promover o inquérito civil e a
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambi-
ente e de outros interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO que foi instaurada no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de
Currais Novos a Notícia de Fato nº 111.2019.000107, que tinha por objeto apurar
adequação das condições físicas da Escola Municipal João XXIII, em Lagoa Nova,
para funcionamento regular;
CONSIDERANDO, ainda, que já transcorreu o prazo legal de tramitação da Notícia
de Fato em epígrafe, entretanto, ainda existe a necessidade de diligências com o fim
de melhor elucidar o caso;
RESOLVE INSTAURAR, com fundamento no §7º do art. 2º da Resolução nº
23/2007 do CNMP e parágrafo único do art. 30 da Resolução nº 02/2008-
CPJ/MPRN, o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, cujo objeto deverá ser reg-
istrado como: "Apurar a adequação das condições físicas da Escola Municipal João
XXIII, em Lagoa Nova, para funcionamento regular". E, ato contínuo, DETERMI-
NAR a adoção das seguintes diligências:
I - Registro do procedimento como Inquérito Civil Público em livro próprio e no
sistema informatizado, respeitada a ordem cronológica;
II - Expeça-se ofício para o Secretário Municipal de Educação de Lagoa Nova e req-
uisite-se que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a denúncia (enviar
cópia).
Encaminhe-se ao CAOP respectivo, por meio eletrônico, a presente portaria (art. 11,
Resolução nº 002/2008-CPJ);
Publique-se no Diário Oficial e no quadro de avisos (art. 9º, VI, Resolução nº
002/2008-CPJ).
Autue-se. Registre-se. Cumpra-se.
Currais Novos, 24.04.2019.
JANAYNA DE ARAÚJO FRANCISCO - Promotora de Justiça Substituta

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAU DOS FERROS/RN
Av. Senador Dinarte Mariz, 397, São Benedito, Pau dos Ferros/RN
CEP: 59.900-000. Telefone: 84-3351-9872
e-mail: sec.paudosferros@mprn.mp.br

Procedimento Administrativo n. 09.2019.00000518-0
PORTARIA N. 0009/2019/3ª PmJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros/RN, com ful-
cro no art. 8º, inciso III, da Resolução n. 012/2018-CPJ/MPRN, considerando que
o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas ou

instituições deverá ser executada, extrajudicialmente, em Procedimentos
Administrativos, resolve instaurar o presente Procedimento Administrativo, com
amparo nos seguintes fatos e fundamentos.
FATO: Apurar suposta dificuldade enfrentada pela criança Heitor Medeiros Souza
em conseguir transporte fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade de
Pau dos Ferros/RN para realização de tratamento médico na cidade de Natal/RN.
REPRESENTANTE(S): Maria Amanda Medeiros.
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA A QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: Prefeitura
Municipal de Pau dos Ferros (Secretaria Municipal de Pau dos Ferros/RN).
DILIGÊNCIAS INICIAIS:
I. Autuar o presente procedimento, registrando-o em livro próprio, bem como,
arquivando-se cópia da referida portaria na pasta respectiva;
II. Comunicar a instauração deste Procedimento Administrativo ao Centro de Apoio
Operacional correspondente, por meio eletrônico, remetendo cópia desta portaria de
instauração, até o dia 10 do próximo mês, em analogia aos termos do art. 24, da
Resolução n. 012/2018-CPJ/MPRN;
III. Afixar esta portaria de instauração no átrio desta Promotoria de Justiça, bem
como, encaminhar para publicação no Diário Oficial, em analogia aos termos do art.
22, inciso V, da Resolução n. 012/2018-CPJ/MPRN;
IV. Após, façam-me os autos conclusos para deliberação inicial.
Cumpra-se.
Pau dos Ferros/RN, 24 de abril de 2019.
Paulo Roberto Andrade de Freitas - Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PAU DOS FERROS/RN
Av. Senador Dinarte Mariz, 397, São Benedito, Pau dos Ferros/RN
CEP: 59.900-000. Telefone: 84-3351-9872 
e-mail: sec.paudosferros@mprn.mp.br

Procedimento Administrativo n. 09.2019.00000516-9
PORTARIA N. 0010/2019/3ª PmJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros/RN, com ful-
cro no art. 8º, inciso II, da Resolução n. 012/2018-CPJ/MPRN, considerando que o
acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas ou insti-
tuições deverá ser executada, extrajudicialmente, em Procedimentos
Administrativos, resolve instaurar o presente Procedimento Administrativo, com
amparo nos seguintes fatos e fundamentos.
FATO: Averiguar causa da morte da Sra. Elizene Dantas da Costa, bem como o
suposto transporte irregular fornecido pelo Município de Pau dos Ferros/RN, após
esta ter se submetido a procedimento de histerectomia.
REPRESENTANTE(S): Elizângela Dantas da Costas.
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICAA QUEM O FATO É ATRIBUÍDO: Município de
Pau dos Ferros (Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferro/RN).
DILIGÊNCIAS INICIAIS:
V. Autuar o presente procedimento, registrando-o em livro próprio, bem como,
arquivando-se cópia da referida portaria na pasta respectiva;
VI. Comunicar a instauração deste Procedimento Administrativo ao Centro de
Apoio Operacional correspondente, por meio eletrônico, remetendo cópia desta
portaria de instauração, até o dia 10 do próximo mês, em analogia aos termos do art.
24, da Resolução n. 012/2018-CPJ/MPRN;
VII. Afixar esta portaria de instauração no átrio desta Promotoria de Justiça, bem
como, encaminhar para publicação no Diário Oficial, em analogia aos termos do art.
22, inciso V, da Resolução n. 012/2018-CPJ/MPRN;
VIII. Após, façam-me os autos conclusos para deliberação inicial.
Cumpra-se. Pau dos Ferros/RN, 24 de abril de 2019.
Paulo Roberto Andrade de Freitas - Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOSSORÓ
Alameda das Imburanas, 850, Costa e Silva, Mossoró/RN, CEP:59625-340,
Tel.:3315-3349

Procedimento Administrativo Nº  09.2019.00000414-8
PORTARIA Nº  0010/2019/4ª PJM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por
intermédio da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró/RN, no uso de suas
atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III da CF/88; art. 26, I da Lei nº
8.625/93; art 67, inciso IV e art. 68, I ambos da Lei Complementar nº 141/96; art.
9 da Resolução nº 174, de 04/07/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público
- CNMP; art. 8º da Resolução nº 012/2018 - CPJ/MPRN, resolve instaurar o pre-
sente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos seguintes termos:
OBJETO: Apurar falta de profissional de apoio à estudante autista, matriculada na
E.E. Moreira Dias, em Mossoró/RN.
FUNDAMENTO JURÍDICO: Leis nº 8.069/90, nº 9.394/96 e nº 13.146/2015.
INVESTIGADO(a): Estado do Rio Grande do Norte/ 12ª Direc.
DILIGÊNCIAS INICIAIS: I) Registre-se a abertura deste procedimento nos livros,
nas planilhas e/ou nos sistemas virtuais existentes; II) Comunique-se a instauração
do presente procedimento à Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Justiça em Defesa da Cidadania; III) Remeta-se o arquivo digital da
presente portaria ao Setor de Pessoal da Procuradoria Geral de Justiça, para publi-
cação no DOE; IV) Determino o sobrestamento do feito por 20 (vinte) dias, deven-
do, com o decurso desse prazo, reiterar o ofício de fl. 25 anexando-lhe cópia do doc-
umento de fl. 29. Mossoró/RN, 09 de abril de 2019.
Olegário Gurgel Ferreira Gomes Promotor de Justiça

4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MOSSORÓ

AVISO DE ARQUIVAMENTO nº 06/2019
A 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró/RN torna pública, para os dev-
idos fins, a promoção de arquivamento dos feitos abaixo listados, podendo os inter-
essados, querendo, apresentarem razões escritas ou documentos ao Conselho
Superior do Ministério Público até a data da sessão de julgamento da promoção do
arquivamento aludido.
1 - Inquérito Civil nº 06.2016.00005712-3/4ªPmJ, que teve por objeto de investi-
gação �"Apurar a falta de transporte escolar nas comunidades rurais Alagoinha,
Cordão de Sombra, Hipólito, Maísa, Picada I e II, em Mossoró/RN".
Mossoró/RN, 25 de abril de 2019.
Antônio Cláudio Araújo
Promotor de Justiça
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