REcOMENDAeAO

RECOMENDACAO ADMINISTRATIVA

NF n° 43.0382.0000416/2021 €
SEl n° 29.oool .ol60952.2021no9
Investigados: VANDERLEIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA (PREFEITA MUNICIPAL) e
MiLTON vlEiRA GONCALVEs (COORDENADOR GERAL DE FiNANeAs]
Objeto: Apurar suposta pratica de improbidade administrativa por parte da Prefeita Municipal de
Born Sucesso de ltarafe, VANDERLEIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA, por meio da
nomeaeao de MILTON VIEIRA GONeALVES para o cargo de Coordenador Geral de Finances
em descompasso com os requisitos legais estabelecidos na Legislagao Municipal.

0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO] par meio de seu 6rgao de exeoucao
que ao final subsoreve, no uso de suas atribuig6es constitucionais (artigo 129, incisos 11,Ill, Vl e
lx, da CFno8) e legais (artigo 27, caput, inciso IV, e pafagrafo dnico, inciso IV, da Lei n° 8.625®3;
artigo 6°, XX, da LC n° 75e3, e no artigo 113, § 1°, da LCE n° 734©3), esoudado no lnqu6rito
Civil em epfgrafe, apresenta

RECOMENDACAO ADMINISTRATIVA

Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:
CONSIDERANDO Chegou ao conhecimento desta 2a Promotoria de Justiea de ltarafe, com
atribuigao para a defesa o Patrim6nio Ptlblico e Social, por meio de Notfcia de Fato instaurada
em 04/03/2021, que a Prefeita Municipal de Born Sucesso de ltarafe nomeou para o cargo de
Coordenador Geral de Finangas, a pessoa de MILTON VIEIRA GONCALVES, em descompasso
com os requisitos legalmente estabelecidos pela legislagao municipal para investidura em cargos
de confianpe;
CONSIDERANDO que se apontam-se coma irregularidades o fato de MILTON VIEIRA residir
fora do Municipio de Born Sucesso de ltarafe, hem como possuir contra si condenaeao criminal
transitada em julgado, desrespeitando o artigo 79 da LOM;

CONSIDERAI\IDO que, oficiada, a Prefeitura Municipal de Born Sucesso de ltarar6 apresentou,
no evento 5818982, urn boleto bancario em nome de MILTON VIEIRA, que revelaria seu
domicflio na Avenida Coronel Macedo, n° 150, Centro, em Born Sucesso de ltarar6;

CONSIDERANDO que o investigado ostenta, contra si, condenagao transitada em julgado nos
autos n° 0001920-77.2020.8.26.0270, que tramitaram perante a la Vara Judicial do Foro de
ltapeva, pela pratica do crime previsto no artigo 1°, capLif, da Lei n° 8.137/90, a pena de 02 (dois)
anos de reclusao, em regime inicial aberto, substitui'da a pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, al6m do pagamento de multa penal (certidao de objeto e p6 a fl. 67);
CONSIDERANDO que a sentence condenat6ria transitou em julgado 5m 12/05/20] de modo que,
atualmente, o investigado encontrarse em oumprimento de pena e com os direitos politicos
suspensos, nos termos do artigo 15,111, da CF/88;

CONSIDERANDO que o investigado foi nomeado para exercer a fungao de Coordenador Geral
de Finances em 04/01/21 (dooumento de fl.110), logo, quando seus direitos politicos estavam
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suspensos, violando o disposto no artigo 79, 11, da LOM;

CONSIDERAND0 que, no momento de sua posse e nomeagao, nao foi exigida certidao negativa
de antecedentes criminais do investigado, tampouco certidao de regularidade do exercicio dos
direitos politicos;

CONSIDERANDO que este fato foi omitido pelo investigado no momento de sua nomeaeao e
POsse;

CONSIDERANDO que Vossa Excel6ncia, como Prefeita Municipal, apesar de formalmente

:fi:ioadd:%efrdMej::Sdt:n:°GpetlE'ij¥eeA:s3Z{g:/332ffi£;#A#E°g'Aes%£ari#/§iL#AS.R6u6|/$5),'qpu°er
o investigado "atende a todus os requisitos dispostos na Lei Organica";
CONSIDERANDO que, desde, pete menos, 22/04/21, Vossa Excelencia tern conhecimento de
que o investigado MILTON nao oumpria com os requisitos legalmente exigidos pela Lei
Organica do Municipio de Born Sucesso de ltarare pare ser nomeado e ooupar cargo
comissionado no Poder Executivo Municipal, conforme exige o artigo 79;

CONSIDERAND0 que, nos termos do artigo 6°, da Resolu?ao n° 1.342/21 €PJ, a recomendaeao
e instrumento de atuaeao extrajudicial do Minist6rio Pdblico por interm6dio do qual este exp6e,
em ato formal] raz6es faticas e jun'dicas sobre determinada quesfao, com o objetivo de persuadir
o destinatario a praticar ou deixar de praticar determinados atos em beneficio da melhoria dos
serviaps publicos e de relevancia ptlblica ou do respeito aos interesses, direitos e hens
defendidos pela instituigao, atuando, assim, como instrumento de prevengao de
responsabilidades ou corregao de condutas;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 94, capuf, da ResoluQao n° 1.342/21-CPJ, no
exercfcio da tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogeneos, podefa o
presidente do inqu6rito civil expedir recomendacao, sem cafater coercitivo, com o objetivo de
persuadir o destinatario a praticar ou deixar de praticar determinados atos em beneffcio da
melhoria dos servigos pL]blicos e de relevancia pdblica ou do respeito aos interesses, direitos e
bens defendidos pela lnstituieao;

CONSIDERANDO a necessidade de regularizagag da situacao e imediata cessa§§QJg
en[jguecimento ilieito auferido pete investigado e do dane causado ao erario pdblico do
Municipi.p de Born Sucesso de ltarar6;
0 MINISTERIO PtlBLICO DO ESTAD0 DE SAO PAULO RECOMENDA:

1 - a Excelentissima Senhora Prefeita Municipal que, no prazo improrrogavel de 48 (quarenta e
oito) horas, contados a partir da notificagao eletr6nica por e-mail, exonere o investigado
MILTON VIEIRA GONCAIJVES do cargo comissionado de Coordenador Geral de Finan§as e

se abstenha de nomeallo em qualquer outro cargo de confianga no Municipio de Born
Sucesso de ltararfe, diante da not6ria ausencia do preenchimento dos requisites
legalmente estabelecidos no artigo 79 da Lei Organica do Municipio, especialmente os
incisos 11 (estar no exercieio dos direitos politicos) e VIII (possuir idoneidade moral e
reputacao ilibidada).
Diante dos termos da presente RECOMENDACAO do MINISTERIO P0BLICO DO ESTADO DE
S^O PAULO, requjsita-se sua ampla e imediata djvulgag5o[|], no prazo malimo de 10 (dez)
dias, na homepage do sftio eletr6nico da Prefeitura Municipal de Born Sucesso de ltarafe, na
homapage do sftio eletr6nico da Camara Municipal de Vereadores de Born Sucesso de ltarafe e
em jomal de circu[acao local.

REQUISITA€E sejam apresentadas pela Exma. Prefeita Municipal resposta por escrito, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas com observae6es expressas quanto ao recebimento,
publicidade, cumprimento e posicionamento futuro a ser adotado frente ao seu contet]do.
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Por fim, o MINISTERIO P0BLICO DO ESTADO DE SAO PAULO consigna que, em caso de nao

acatamento desta Recomendaeao, sefao adotadas as medidas legais necessarias, a fim de
assegurar sua implementagao, inclusive atraves do ajuizamento de agao civil pdblica cabivel,
precipuamente para se respeitar as normas constitucionais (artigo 37, capL/I, da CFJ88).

C6pias da presente Recomendagao Administrativa devefa ser encaminhada a Presidencia da
Camara dos Vereadores de Born Sucesso de ltarar6 para conhecimento.
NOTIFIQUE€E a Prefeita Municipal de Born Sucesso de ltarar6, por meio eletr6nico, com edpia
desta Recomendaeao.
Itarare, 5 de abril de 2022.
FRANCISCO ANTONIO NIERI MATTOSINHO

Promoter de Justi§a Subsl:ituto

[|] Art. 97. A recomendagao contefa a indicagao de prazo razoavel para a adogao das
providencias cabl'veis, indicando-as de forma clara e objetiva.
Art. 98. 0 membro do Ministerio PLlblico podera requisitar ao destinatario a adequada e imediata
divulgaeao da recomendagao expedida, incluindo sua afixagao em local de facil acesso ao
pdblico, se necessaria a efetividade da recomenda?ao.
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ANTONI0 NIEIRI MATTOSINHO,
Promotor de Justi?a, em 05/04/2022, as 19: 16, conforme art.10,Ill, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o c6digo verificador 5829167
e o c6digo CRC A01A338A.
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