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Instauração de Inquérito Civil 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais;

CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da
CF/88);

CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput);

CONSIDERANDO  que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio  público  e  social,  da  probidade  administrativa  e  de  outros  interesses  difusos  e  coletivos
(Constituição Federal, art. 129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 1.27.000.001755/2015-17 instaurada para apurar a adequação do
Município de Água Branca ao dever de transparência ativa e passiva, em observância à Lei n° 12.527/2011
(Lei de Acesso à Informação) e à Lei Complementar n° 101/2000;

CONSIDERANDO a expiração do prazo de conclusão da presente notícia de fato e a ausência de elementos
para adoção de qualquer das medidas elencadas no artigo 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, no artigo  5º da
Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e no exercício de suas funções
institucionais:

1 – CONVERTER a NOTÍCIA DE FATO nº 1.27.000.001755/2015-17 em INQUÉRITO CIVIL, tendo
por objeto apurar a adequação do Município de Água Branca ao dever de transparência ativa e passiva, em
observância à Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e à Lei Complementar n° 101/2000.

2 – DETERMINAR a comunicação à 5ª CCR/MPF, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I,
da Resolução CSMPF nº 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público.

Autue-se, registre-se e publique-se. 

Teresina, 12 de novembro de 2015.

Antônio Cavalcante de Oliveira Júnior 
Procurador da República


