
PALMAS-TO, SexTA-feirA, 21 De AgOSTO De 202010  DIÁRIO OFICIAL  Nº 1055

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO TOCANTINS

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Tocantins - DOMP/TO. Esta edição: disponibilização e publicação em 21/08/2020.                                                                                                                                               
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001 - Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ministério Público, conforme artigo 12, V, da Resolução nº 005/2018 
do CSMP;
5. Comunique-se à Ouvidoria deste Parquet, via sistema E-Ext, 
acerca da presente instauração, nos termos do artigo 5º, caput, da 
Resolução nº 006/2019/CPJ, para efeito de alimentação do sistema 
de informação deste órgão.
Cumpra-se.
Após, conclusos.

CRISTALANDIA, 20 de agosto de 2020
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por 
intermédio da Promotoria de Justiça de Cristalândia – TO, no uso 
de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 129, III, da 
Constituição Federal; artigos 25, inciso IV, alíneas “a” e “b”, e 26, 
I, da Lei 8.625/93; artigo 8º, § 1º da Lei nº 7.347/95; artigo 61, I, 
da Lei Complementar Estadual n.º 051/08 e artigo 8º da Resolução 
005/2018/CSMP/TO, e
CONSIDERANDO que o teor da Notícia de Fato nº 2019.0006318 
retrata possível cometimento de ato de improbidade administrativa 
no âmbito Câmara Municipal de Cristalândia  - TO, relacionado à 
possível contratação/nomeação fraudulenta de Maria do Amparo 
Avelino Duarte, pelo período de 01/10/2015 a 31/10/2015, para 
assumir função pública naquele órgão;
CONSIDERANDO que a notícia relata que Maria do Amparo 
Avelino Duarte teria sido contratada/nomeada de forma fraudulenta, 
pois desconhecia a existência do vínculo empregatício e, 
consequentemente, não exerceu a função pública, o que configuraria 
ato de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, 10 ou 11 
da Lei nº 8429/1992, sem prejuízo de demais responsabilidades 
civis, penais e administrativas cabíveis;
CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir com as investigações 
para apurar possível ocorrência de dano ao erário e do cometimento 
de eventual conduta criminosa;
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência (artigo 37, caput, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que dentre as funções institucionais do Ministério 
Público encontra-se a promoção do Inquérito Civil e da Ação Civil 
Pública para a proteção, a prevenção e a reparação de danos 
causados ao patrimônio público e social, conforme expressamente 
previsto na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Tocantins 
(Lei Complementar Estadual n.º 51, de 02.01.2008, art. 60, inc. VII) e 
no art. 129, III, da CF/88;
CONSIDERANDO que 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”, nos termos do artigo 127 da CF/88;
RESOLVE:

Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil Público 
para apurar as possíveis irregularidades apontadas, referente à 
contratação fraudulenta de servidor público no âmbito da Câmara de 
Vereadores de Cristalândia-TO.
O presente procedimento deve ser secretariado por servidor do 
Ministério Público lotado na Promotoria de Justiça de Cristalândia 
– TO, que deve desempenhar a função com lisura e presteza, 
atentando-se para a necessidade de que os ofícios expedidos sejam 
sempre acompanhados de cópia desta portaria (por força do art. 6º, 
§ 10, da Resolução nº 23/2007 do CNMP).
Nesses termos, determino a realização das seguintes diligências:
1.Oficie-se ao Presidente da Câmara de Vereadores de Cristalândia, 
Senhor JOÃO GONÇALVES QUEIROZ, da instauração do presente 
procedimento, encaminhando em anexo cópia da reclamação da 
noticiante, notificando-o para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
forneça esclarecimentos sobre as notícias veiculadas neste inquérito 
civil, objeto de investigação, bem como apresente documentação da 
existência da mencionada contratação/nomeação ilegal, no caso de 
sua ocorrência;
2. Notificar MARIA DO AMPARO AVELINO DUARTE, suposta 
vítima, da instauração deste procedimento, bem como para que 
preste informações, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sobre os seguintes assuntos: i) a quem atribui essa contratação e 
se pode esclarecer por qual razão ela ocorreu; ii) se exerceu, por 
algum momento, função pública na Câmara de Vereadores ou em 
outro órgão público, no período de 1º/10/2015 a 31/10/2015; iii) se 
já recebeu algum pagamento por serviço prestado ao Município 
ou Câmara Municipal de Cristalândia; iv) se houve ajuizamento da 
ação para reparação de danos e qual o resultado. Por fim, requer 
a apresentação de documentos comprobatórios dos fatos, caso 
os tenha. O endereço para notificação é Rua B, Quadra 2, St. São 
Jorge, Cristalândia-TO;
3. Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, via 
sistema, informando a instauração do presente inquérito civil público, 
conforme artigo 12, VI, da Resolução nº 005/2018 do CSMP;
4. Afixe-se cópia da presente portaria no local de costume, bem como 
remessa, via sistema, para publicação no Diário Oficial Eletrônico do 
Ministério Público, conforme artigo 12, V, da Resolução nº 005/2018 
do CSMP.
Cumpra-se.
Após, conclusos.

CRISTALANDIA, 20 de agosto de 2020
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