
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SALESÓPOLIS 
Rua Antônio Pereira de Souza, 30 - Centro - Salesópolis/SP - CEP 08970-000 

Fone (11) 4696-1722 - e-mail: pjsalesoppolis@mpsp.mp.br 

Salesópolis, 17 de j u l h o de 2017. 

Ofício n" 182/17 
Ref.: - Inquérito Civil n° 14.0413.0000249/2016-4: Apuração acerca da utilização indevida 

de veículos pertencentes á Câmara Municipal de Salesópolis, por ordem do atual 
Presidente da Câmara Legislativa. • 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Na oportunidade em que cumpr imento Vossa 
Senhoria, venho encaminhar a recomendação anexa, aguardando-se 
informações no prazo de 30 dias. 

Valho-me do ensejo para apresentar a V. Ex^ 
meus protestos de elevada estima e d is t inta consideração. 
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LETÍCIA LC^RENÇO PAVANI 
Promotora de Justiça 

Preside 

Ilm° Sr. , _ . , 
RODOLFO RODRIGUES MARCONDES 
Presidente da Câmara Munic ipa l da Estância Turística de Salesópolis 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SALESÓPOLIS - SP 

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 

INQUÉRITO CIVIL N° 249/2016 

CONSIDERANDO que é função institucional do 

Ministério Público a defesa do Patrimônio Público, neste incluída a estrita 

obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência administrativa, nos termos previstos nos artigos 127, 

capuf, 129, inciso III, e 37, capuí, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o artigo 4° da Lei n° 8.429/92 

estabelece que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados 

a velar pela estrita observância de tais princípios no trato dos assuntos que lhes 

são afetos; 

CONSIDERANDO que a utilização de veículos da 

Câmara Municipal sem a observância dos princípios da administração pública 

pode ensejar a configuração de ato de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de 

Justiça inquérito civil que visa apurar irregularidades nos relatórios de controle da 

frota da Câmara Municipal de Salesópolis, em que foram verificadas ausência de 

justificativa no formulário adotado, bem como ausência de identificação completa 

do condutor do veículo, além de lacunas no preenchimento; y^ 



MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSIDERANDO que o artigo 27, parágrafo único, 

inciso IV, da Lei Federal n° 8.625, de 12 de fejvereiro de 1993, faculta ao 

Ministério Público expedir recomendações administrativas não vinculantes aos 

órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, sem prejuízo de outras providências administrativas ou judiciais para a 

apuração de eventuais responsabilidades civis, administrativas e criminais dos 

agentes públicos envolvidos nas referidas contratações, expede: 

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 

. - • • i 

Aos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES 

V E R E A D O R E S DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

SALESÓPOLIS, para que: 

1) Adotem todas as providências administrativas 

necessárias para que refaçam o formulário de controle da utilização dos carros da 

frota desta Câmara Municipal, a fim de que se;ja possível verificar, com a 

transparência que o uso da coisa pública requer, qual o veículo utilizado, o motivo 

para o qual fora utilizado, a data, horário, itinerário, bem como a identificação 

pormenorizada do condutor do veículo, possibilitando inclusive a transferência de 

eventuais penalidades administrativas ante o descumprimento de normas de 

trânsito, tudo a ser feito em um único documento, melhorando o controle 

atualmente realizado; 

2) Remetam à Promotoria de Justiça de Salesópolis, 

no prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta recomendação. 

informações circunstanciadas sobre as providências adotadas; 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

3) Seja dada ampla publicidade à presente 

recomendação, com sua divulgação nos órgãos de publicação dos atos oficiais do 

Município, nos termos do artigo 27, inciso IV, da Lei Federal n° 8.625, de 12 de 

fevereiro de 2.003. 

Salesópolis, 03 de julho de 2017. 

LETÍCl|l0URENÇ0 PAVANI 

Promotê(a de Justiça 




