
2a  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE PETROLINA 

curadoria do Patrimônio Público e Social 

RECSMENDAQÃO N° 03/2018 

DESTINATÁRIO: Exmo. Sr. Prefeito Municipal Miguel de Souza 
Leão Co,E1h3 
ASSUNTO: Enfrentamento dos transtornos decorrentes do 
movimento de paralisação nos serviços de transporte rodoviário 

o MNS 	PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por seu 

Representante infra-assinado, no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, 

com fulcro nas disposições contidas no art. 129, inciso II, da Constituição Federal; na Lei n° 

8.625/93, art. 26, incisos e V, e arr. 27, incisos 1 e II, parágrafo único, inciso IV combinados, 

ainda, com o disposto no art. f-°, fldsos, 1 e IV, c/c art. 6°, incisos 1 e V, da Lei Complementar 

Estadual n° 1134 — RECOMENDA_ por meio desta, ao Exmo. Sr. Prefeito da forma que segue. 

CONSADERANDO estar a Administração jungida aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, mor:.„..1 Had---  Dublic,ca e e eficiência, consoante dicção do art. 37, caput, da 

Constituição Federa! cc 

o N SI DERANDO 01 e a Administração Pública Municipal não funciona ao 

talante do administrador oúoico ou. do gestor público municipal e que no Estado Democrático 

de Direito instituído pea Carta Ma:-. .na toda atuação administrativa deve atender os princípios 

ou tábua de valores consfir 

oesteCONDERANDO 	modo, que não é possível ao gestor público agir 

desconhecendo a obrigatoriedade de que os atos administrativos devem estar lastreados nos 

princípios da púbica que são elencados por Hely Lopes Meirelles, "os 

princípios básicos da administração púoiica estão consubstanciados em seis regras de 

observância permanente e obngarórs para o bom administrador: lega/idade, moralidade, 

impessoalidade, ,azo, blildace, pu füridade e eficiência. Por esses padrões é que se hão de 

pautar todos os atos administrativos Constituem, por assim dizer, os fundamentos da ação 
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administrativa, ou, :)cr ottras pL4avras, os sustentáculos da atividade pública Relegá-los é 

desvirtuar E gestão dos negócios .c:,.—icos e olvidar o que há de mais elementar para a boa 

guarda e zeio dos ;.-ireresses sociais =:DL,_ o Administrativo Brasileiro p. 81/82, 24 a ed.- 1999 — 

Malheiros Edito, 

urídic 

CONSDERADO cl 

Público da Defesa da 	- n - 

individuais indisponíveis„Jrevista 

r1,--umbência constitucionalmente atribuída ao Ministério 

Regime Democrático e dos Interesses coletivos e 

arUgo 127 da Constituição da República e artigo 67 da 

Constituição do Estado de Pernambuco; 

CONSDERANDO que u combate à corrupção, tanto sob a forma de atos de 

improbidath, admn definidos na Lei n° 8.429/92 ou sob aspecto de conduta tipificada 

como infração pena!, está entre as atribi r)es constitucionais do Ministério Púbiico, inclusive 

inserido no Pareamentc Estratéqico do vi:Astério Público Nacional e Estadual; 

observância dos Princípios Constitucionais da 

Legalidade, i'vicraLade, noesscaciade e Eficiência da Administração Pública positivados no 

artigo 37 da Constituiç da Repildn a cevem ser observados por todos os entes e Poderes 

Públicos, inc-Jusive no mbito ínncipa , deve o Ministério Público agir preventiva e 

repressivamente na co i b ição de atos atentatórios ao interesse público; 

CONS DERA 
	

;ue;nexiste dúvida, no atual momento histórico de 

desenvolvimento do r. ireto consttlic:ona e administrativo brasileiro, que todo ato administrativo 

deve obedecer aos orncíoos da administração pública, entre os quais o princípio da 

razoabilidacie, cuja defnçao e ,perta de modo ímpar por Celso Antônio Bandeira de Mello in 

verbis: "Enunci,,-„,e con esre princí!o que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, 

terá de obedecer a 	ace:-ráveis co ponto de vista racional, em sintonia com o senso 

normal de pessoas eo,  filtradas e respeitosa das finalidades que presidirem a outorga da 

competência exerc;--la. Vaie tizec ,,,re -ende-se colocar em claro que não serão apenas 

inconvenieni-es, mas rambém ;legitimas -- e portanto, jurisdicionalmente invalidáveis -, as 

condutas clesarrazo das. bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às 

situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de 

prudência, sensatez e cli-sp sição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição 

manejada." (Curso de 	j Adminstratvo p.79, 12 a  ed.- 2000 — Malheiros Editora — São 



Paulo); 

CONSIDERAr 
	

ue a submissão aos princípios da administração pública 

deve ser irresr t-  abrancenao a atcrãc discricionária do agente público, de modo a distinguir 

a ação voltada para a "":1-33Se 	Cg ."-_,  agir voltado para interesses desconectados da 

vontade dos adm:r--; 	 representaria uma atuação arbitrária. Comungando desse 

mesmo pcscionarn.:to, 	DroLssora Rita Tourinho, expoente do direito administrativo 

brasileiro, lança as seg'..r;-=-s po,,;rações: 

Com ereitc mesmo se tratando de uma ação discricionária o 

administrador público deverá optar por uma hipótese razoável ao 

satisfatório atendimento do interesse público. 

,-•., 

Pensemt.s e— uma norma jurídica que determine que "diante de 

situação de cafamidade pública poderá o Chefe do Executivo 

SCIC— 
	

'Idé_s utilizando-se de verbas suplementares". Ora, 

0,9-orre.-.) chJ as constantes com enchentes e um grande saldo 

de rr:'c'--1-ns e feldos, que caracterizem o estado de calamidade, 

Joderé, eri:Jo o Chefe do Executivo adotar providências, 

uti/izandose de verbas suplementares. No entanto, caso utilize 

tais verbas para construção de hospital destinado a cuidar das 

vítimas das enchentes, a medida será irrazoávei, uma vez que a 

ronsfuçao ce hospital não suprirá a necessidade imediata da 

população.  

da mesma forma que os demais princípios, a razoabilidade 

conni:Ji um !imite à atuação discricionária que, caso não seja 

-)oderá levar à invalidação do ato pelo Poder 

c:v.--iportando, também, a responsabilização do seu 

autor por !,-i-ip -obidade administrativa" (in Discricionariedade 

---- Ação de Improbidade e Controle Príncipiológico. 

Ou(so de Direii.c; Administrativo, Editora Juruá, Curitiba/PR, 2004, 
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k...,ONSIDEfn, 'DO, ac- ef, sis, dever de coerência - imposto, de igual modo, ao 

gestor púbico - é 	 natura: dos princípios da moralidade administrativa, da 

segurança 

administraç 

se, de mais a 

,c:c; 	-,robidade, limitando a atuação discricionária da 

Que, assim, não Lide fomentar condutas incongruentes e contraditórias. Trata-

Ta veniacára a:olimitação administrativa, na medida que o poder 

público não ooderia soesr ds seus próprios atos, rompendo, por meio de comportamentos 

contraditórios, a 

autolimitaçães 

contraditóri-

Pública, no 

praticados" (. 

segurança e a suUdcríee-1,,,tcle social. Como ensina Lúcio Facci, a"teoria das 

, 
	do princípio de proibição ao comportamento 

no arnhiTO C.25 re 	-,.-ídico-administrativas, impõe que a Administração 

deserroe 
	

de s' 1- 	¡m. ras funções, se autovincule aos atos por ela 

$4-) cor:: ort.nmento contraditório no âmbito da administração pública, 

Revista Forense, -,,,,-o!un-P 411 	c.a Inas 	t-JJ). 

o S, DEWDO 
	

ao desviar de suas preocupações prioritárias e 

essenciais parainvestir 	k„) 
	E.-;iro, sobretudo, na concretização de passageiros eventos 

festivos desprovidos da resma dimensão social, a administração pública do município de 

Itatira poderá enveredar oor car1nboS -:_rtosos que vulneram o princípio constitucional da 

dignidade da ocasos humana, atadc coo peculiar sabedoria por Anderson Schreiber, senão 

confira-se: 

— conceito contemporâneo de dignidade humana é assim 

infcr.m3cn pela solidariedade. E, da mesma forma, a concepção 

ata csscLbariedade não pode ser entendida senão como um 

ins rum,..nto e resultado da dignidade humana. Difere assim de 

ooras concepções, anteriores, de solidariedade que exigiam a 

renúnc de aspectos da própria personalidade — liberdade, 

intewidade psicofísica, privacidade — em favor do grupo, da 

comur;oaae c"),; do Estado. A solidariedade contemporânea não é 

C•OPL-T:', ;sa mas humanitária: dirige-se ao desenvolvimento não do 

r-as da personalidade de todas as pessoas. C solidarismo 

siva oo se confunde nem com o coletivismo nem com o 

IndivicluaL: o 

soirls.riD contemporâneo reage contra a ética liberal-

uaiist e exige a tutela da condição humana, de todas as 
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e, sobretudo, entre todas as pessoas. Impõe o 

reconnQento de que toda atuação individual repercute, de 

Thrma sobre os outros, e nos torna todos responsáveis 

Dela cser ação da alheia condição humana. Foi nesse sentido 

The soifoariedade foi incorporada pelas Constituições 

contemporâneas" (in A proibição de comportamento contraditório, 

Editora Renova':': Rio de Janeiro, 2005, páginas 49/50) 

krILVANDO ana, Jbo o Orçamento Público é o instrumento pelo qual se 

discrimina a c1gea - recursos a serem obtidos, bem como as despesas a 

serem efetuadas e -.- as despesas púhcas encontram-se fixadas através do planejamento 

das atividadesprec:. _ias de. Admm:,.;:rrac,= Pública, da identificação das necessidades mais 

relevantes e n. - r.::2.das para o atendimento dessas necessidades; 

CON-áJé-ff-RAND com f.iefir ao Estado a preservação do bem-estar da 

população e das atividadessocioeconôrrjcas das regiões atingidas por eventos adversos, bem 

como a adoção imediata das rnedfras que se fizerem necessárias para, em regime de 

cooperação, combaier stações Priemenr'í'S.  6.1: 5 	-t..1 	1,5aÊ 

cos DR?iD'O vge do Decreto N° 46.061, de 25 de maio de 2018, que 

Declara situação de emergêncla no mbto do Estado de Pernambuco e autoriza a adoção de 

medidas necessárias 

paralisação nos servç.  

enfrentEim,,ntu dos transtornos decorrentes do movimento de 

de 	 re, 	ári0 ° 

CONSOERANDO rfcymaÀ,—,  divulgada pela Associação Municipalista de 

Pernambuco mupei. em de 2018, em Pernambuco, pelo menos 63 cidades 

decretaram situação de emergência devido ao desabastecimento de combustível: Afogados da 

Ingazeira, Afrânio, Agresfin-,n-rra = 	__verde, Belo Jardim, Bom Jardim, Brejo da Madre de 

Deus, Cachoerinna, CunaraJL..„ 	arnaíba, Caruaru, Cortês, Cumaru, Cupira, Custódia, 

Dormentes, 	 r2arannuns, Gravatá, Ibirajuba, Igarassu, !guaraci, Inajá, 

Ingazeira, 	 Jab,.-,-atão dos Guararapes, Jaqueira, Lajedo, Moreno, Olinda, 

Palmeirina, Dar_n 	 Tes,,ue:ra, Petrolina, Pombos, Primavera, Riacho das Almas, 

Rio Formoso, Santa Mara da Boa Vista, São Caetano, São João, São Joaquim do Monte, São 
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José da CoroaGand Sá 	 Mata, São Vicente Férrer, Sirinhaém, Sertânia, 

Solidão, Suri...:3m, Tara acaim Ó. Tamandaré, Taquaritinga do Norte, Toritama, Trindade, 

Triunfo, Vertentes 

Ce--,Sequencia, que os reflexos das paralisações dos 

rodoviários 9: e c!---  Pc-Jsr XeCULVO -s-,2clual e Municipais a adoção de medidas para 

restabelecer a normalidade da 
	c-15es 	das; 

CONShJERANDO, nesse sentido, que despesas com confraternizações, festas, 

folias, presentes e outras 	 smilares não representam despesa característica da 

2!C: vista Administração 

da Administ-ac 	-'c!arfic 

Municípios. Nessa es -i-a a 

3.474/2006---Cj 	r ara. 

não se trata de despesa essencial para o funcionamento 

e glosa por parte do Tribunal de Contas dos 

a Corte de Contas da União - TCU, nos Acórdãos n° 

3.37512307-TCU-1° Câmara, determinou a urna entidade 

federal que se abstenha de reazar despezas com festividades, jantares e outras da mesma 

natureza que não quarta -ri reL.oo com as .ft-nalidades da entidade, por falta de amparo legai; 

-aite 	tamb 
	

c:ue vedada doação ou destinação de recursos públicos 

para clubes, assocàçães ce seívdores e demais entidades congêneres, ou seja, o gestor, que 

possui sobre sua sa,va.;,:iLa-ca recursos e beis públicos, encontra-se proibido de fazer uso em 

benefício dessas enddades , oerco configurar ato de improbidade administrativa (art. 10, da 

Lei n° 	 er-,_eif,ir a res„.onsa -:iização do gestor, conforme a dicção do art. 90, do 

Decreto-LÉ n° 2n011967, 	"i spnriderão pelos prejuízos que causarem à Fazenda 

Pública o orce  orc;enador as despesas e o responsável pela guarda de dinheiros, valores e bens"; 

municipal, foi publicado o Decreto n° 40/2018, 

de 28 de r.ac de 201 CM,.Er; 	em situação anormal, caracterizada como situação de 

emergência, as áreas dc mr cco de Petrolina, em razão do caso fortuito indicado como 

Greve Nacionõl doa Caminhoneiros conta o aumento dos valores dos combustíveis, e dá 

outras provciê,--coi-- -  

CONSIDERANDO que o Decreto em testilha entrou em vigor na data de sua 

publicação - 2605201 	ulario Ofca cia Prefeitura Municipal de Petrolina - Edição 1.918 

- Ano 8, ccrm prazo 	 c„)Sri (certo e oitenta) dias; 



coN&' EFAN o ainda, que no mês de junho, tradicionalmente, são realizados 

festejos, em especial, em con,ernor 	aos santos juninos; 

vscx.Tsa 	icia 

ud 
	

STENHA ce realizar quaisquer festejos em todo o território do 

Município de Fetrciina cc -r. 	ipu r.-L,-,cias públicas, sejam elas oriundas do orçamento da 

Municipalidade, searn e:Pts riuv :uas de convênios ou de qualquer outro instrumento jurídico 

firmado com o Estado 3e -wnambui., ou a União; 

2 	Que sejam 	!--,EL. 'DOS E/OU RESCINDIDOS, acaso existentes, 

quaisquer processos c::aT6rcs,ín-2tJs'',.e os de dispensa ou inexigibilidade, bem como 

quaisquer contnte,;(5es ele empresas para quaisquer fins, bandas, artistas e congêneres, para 

as festividades de krh 

se ABS EFNA. Ge autorizar a realização de despesas com presentes, 

festas, confraernzacõesesacões s-inares, sob pena de incidir em desvio de finalidade de 

recursos 

QLIe ZELE P 	QUe não ocorra a utilização de outros instrumentos, como a 

doação, subvenção, adanamentos e ate rfiárias como forma de burlar a expressa vedação de 

realização de despesas com :,;onfraternização, festas, presentes e outras situações similares; 

(juP 55 ABSTP ,,A de realizar transferências de recursos públicos para 

Associações, 	 ara outras entidades de classes congêneres, com o objetivo de 

promover a reaização de f:asteos e even,z,- municipais; 

icS1-A 	 - PARA ARQUIVAR TODA A DOCUMENTAÇÃO 

quando da 

União, seus!fl StérOS • 

co( venio., contrato de repasse ou instrumento correlato com a 

(a -xernplo do FNDE e da FUNASA) ou empresas públicas 

federais (a xem 
	

da Caixa Econômica Federal), especialmente a proposta de celebração do 

convênio, seu piano rp termo do convênio/contrato de repasse, o processo de 

licitação o ci.e su- 	 (r,oljndo edital de abertura, convites enviados às empresas, 



propostas de preço enviadPs peias empresas, ata de abertura e de julgamento das propostas, 

termo de hsom--nloracn rir esijtaJo ria ciação e de adjudicação do seu objeto), o contrato 

celebrado com a amores:-,1 ,:,ontratacid, as notas fiscais apresentadas pela empresa, os 

empenhos e ordens 	n_nto_ 	as microfilmadas dos cheques emitidos contra a 

conta específica do 	° : 
, untratc de repasse, bem como o extrato analítico de 

movimentação dessa m-sri--,a conta; 

oasta , d3,,,,Jmentação acima mencionada, a fim de ser 

apresentada cj,art -' 

FUNASA, Tribun-=' 

disponibilizando-a ao r,r4.--f,...,)to 

CONTAS ao órgão competente (Ministérios, FNDE, 

Tribunal de Constas do Estado etc.), inclusive 

e caso a prestação de contas, total ou parcial, tenha que 

se dar no curso do manda!osegufrite DvATA-SE QUE O EXTRAVIO, A SONEGAÇÃO OU 

A INUTILIZ!- r` _AAL DE QUALQUER DOCUMENTO OU LIVRO OFICIAL 

DE QUE TEM A GUARDA; 	 -u CARGO CONFIGURA CRIME PREVISTO NO ART. 

314 DO CÓD:Gu PENAL n -2ena de reclusão de 1 a 4 anos) e ATO DE 

IMPROBIDADE ADMi fls 
	

PREVISTO NO ART. 11, 1, DA LEI 8.429/92 (punido com 

perda da funçao púLca, &.,soense--ã, dos ureitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa 

civil de até 1 OG vezes o aor os errp!nerarão percebida pelo agente e proibição de contratar 

com o Poc::, bOflEflOOS ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, arda nue :po flEfléiiOde pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 

prazo de 3 	), anos sem :re:uLzona te( que ressarcir integralmente o dano que houver); 

todos os convênios, contratos de repasse ou 

instrumentos cusuelatos ce .zebrados com os Governos Federal e Estadual, observando inclusive 

o prazo finai fixado cara tanto.: ADVRDSE. IGUALMENTE, QUE A FALTA DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS NO TEMPO DEVDO CONFIGURA CRIME PREVISTO NO ART. 1°, VII, DO 

DECRETO-LEI N0  201/67 (oJn - Jo com pena de detenção de 3(três) meses a 3(três) anos e 

inabilitação, pei 

pública), E ATO 

crazo 

;IVH 

09 anos para o exercício de qualquer cargo ou função 

MDAnP ADWN'STRATIVA PREVISTO NO ART. 11, VI, DA LEI 

8.429/92 (punido com ss, da fcnçãc ..zalica, suspensão dos direitos políticos o Poder 

Público et receber ecr'f:ci, _s nu: :r:centivos fiscais ou crediticios, direta ou 

indiretamente-, ainda coepor ntemédLo de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de 3(três) anos, sem ceuzo da ter que ressarcir integralmente o dano que houver); 
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SEMPRE  antes da contratação de empresa para o 

fornecimento de irm-futo ou de s,,rviço, salvo quando for hipótese de sua dispensa ou 

A COJTRATACAO 
	

E-11 RESA SEM LICITAÇÃO, DISPENSANDO-SE OU 

INEXIGIND' ,EINDFVIDAIMP-NTF SUA REALIZAÇÃO, CONFIGURA O CRIME DO ART. 89 

DA LEI N° 8,666/93 	 rena e 3(três) a 5(cinco) anos de detenção e muita), BEM 

COMO O AM DE viFFOB.DADE 21\E iiSTRATIVA PREVISTO NO ART. 10, VIII, DA LEI 

8.429/92 (pu,,r-lo 	rn perda (1,,D,  fti 
	

suspensão dos direitos políticos de 5(cinco) a 

8(oito) anos, parai.,ento a- rriL,ffi.2 Gra de até 2(duas) vezes o valor do dano e proibição de 

contratar com Foce, 	OU receber: benefícios ou incentivos fiscais ou cred.tícios, direta 

ou indiretamene, anda aue oc rtmécc de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo is 	fluo) a:Tz,s, sem 
	

da ter que ressarcir integramente o dano que 

houver); 

10) 	N DE CONVIDAR OU DE HABILITAR NOS PROCESSOS 

LICITATORIO'' ernr,v-esas nouesUonaverrente "de fachada", a exemplo daquelas cujos sócios 

são "laranjas", que no possuam empregados, movimentação financeira compatível com o 

valor e o zbjeto 

ACEITAÇÃO 

MESMAS MACULA A 

ave não possuam sede verdadeira de fun-ionamento. A 

ES A EMPRESAS OU O CONVITE DELIBERADO ÀS 

DO PROCESSO LICITATÓRIO E PODE CONFIGURAR O 

CRIME DO ART. 90;.JA, 	8.66/93 (nundo com pena de 2(dois) a 4(quatro) anos de 

detenção e 	, BE C n O jATO DE WPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREVISTO NO 

ART. 10, 	 •r-ida com perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de 5 a 8 anos, 	,,-- -ne,rt-,  de muita civil de até 2(duas) vezes o valor do dano e 

proibição de contratar 	 ',„biico ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou ndeemente, anda ave por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majortário, peFo 	 o anos, sem prejuízo da ter que ressarcir integralmente 

o dano que houver): 

11) ABSTENHA-SE DE S MULAR A REALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE 

LICITAÇÃO, isto é, de confeccionar documentos para dar a entender que a contratação de 

uma determinada c_re-sa foi antecedida de uma licitação, quando na realidade não o foi. A 

CONFECÇÃO DE D( 

 VERDAir: NAO  

DE 

OS PARA SMULAR A REALIZAÇÃO DE JCITMES QUE, 

CONFIGURAR OS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO 

IL-v.S3S NOS ARI 3. 297, 298 E 299 DO CÓDIGO PENAL (punidos 
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com penas ce :ebLisãe, 

últimos, aém de 

PREVISTO NO A! 

suspensão dos 

2(duas) vezes o vao do dano 

--- 	; anos, o primeiro, e 1(um) a 5(cinco) anos, os dois 

o ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

DP LJE 5.429/92 (punido com perda da função pública, 

a 8(oito) anos, pagamento de multa civil de até 

e Pí0ibÇaO de contratar com o Poder Púbico ou receber 

benefícios ou incent!vos soas OU cr,,citíckis, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio 

de pessoa uridice, (Ia uai  aua eja sacc majoritário, pelo prazo de 5(cinco) anos, sem prejuízo da 

ter que ressarc ir ífliep:ra. 	ite o dano qu:-; houver); 

12) ABSTr.NHA-SE Dr' EMITIR CHEQUES NOMINAIS À PRÓPRIA 

PREFEITURA, sacanc,-os em seguida, na boca do caixa. Nos termos do art. 20, caput, da 

Instrução Nc,rm-.1,,,a n 997, ia Secretaria do Tesouro Nacional, os saques de recursos 

depositados am comas de cr nvnios. oontaos de repasse só podem ocorrer mediante cheque 

nominal à empresa c,- 3s-ss-a Vsca 0w:tratada, ou mediante ordem bancária, transferência 

eletrônica csconível 	 .„.acle de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil em 

que fi querr dendfi 
	

(4-stri4;,-,,--  e o credor. A INOBSERVANCIA A ESSA REGRA 

PODE CONr-1 u I PR .----V!c-,'TO NO ART. 1°, V, DO DECRETO-LE N° 201/67 

(punido corr pena d, 3(três meses a 3(três) anos e inabilitação, pelo prazo de 

5(cinco) anos, para o exenirio de auaquer cargo ou função pública), E ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINIST 	!VA PhiEViS O NO ART. 11, XI, DA LEI 8.429/92 (punido com 

perda da fdnção 	suspensão dos direitos políticos de 3(três) a 5(cinco) anos, 

pagamento de multa cvi as até 1r 	) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente 

e proibição de contrai oor o Ponor Fúoico ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, drea ou :d..-'etame-dle, anda cilJe por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário og,-- or 	 anos, sem prejuízo da ter que ressarcir integralmente o 

dano que hr,),,_.w- 	 CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE PECULATO (art. 1°, 

1, do Decreto lei r- 	ei 	aro 512 Cie Código Penal), caso verificado que o dinheiro foi 

desviado em -:-vor de aném dferente do contratado, para fins estranhos aos do convênio; 

:1-1Jém d3 se-2 asoono nedagáaco e preventivo, a presente recomendação presta-

se como um aierta a f-31,;s des4- nr-' ,ios quanto ao modo adequado de proceder às matérias 

aqui tratadas, bem como acerca das consequências legais em caso de sua eventual 

inobservância. 
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EM CASC DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DESTA 

RECOMENDAÇÃO, 	 ,JDE_RÁ ALEGAR DESCONHECIMENTO DO QUE AQUI FOI 

ABORDADO EÉvt 	 AWIVNISTRATIVOS OU JUDICIAIS FUTUROS. O 

MINISTÉRin 	 R MEIO DOS SEUS PROCURADORES E 

PROMOTORES 	„PISTÇii ATUARÁ NA RÁPIDA RESPONSABILIZAÇÃO DOS 

INFRATORES, LUA A 	 DAS AÇÕES PENAIS E DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRAT VA CABVES, SEM PREJUÍZO DA PROVOCAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS 

FEDERAIS .01i ESiAC1JÂS, COMO A r,tr-NTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, O TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNÃG.ARECEfl FEDERAL E OUTROS. 

A inobservância ca presente Recomendação acarretará a adoção, pelo Ministério 

Público, de todas as m 
	

juceais e c-d-xtrajudiciais cabíveis. 

Registre-s-_, 	 _ncaminhando-se cópia da presente Recomendação às 

autoridades 	 ':-_cmern conhecimento da medida ora adotada: 

a) E.;:c; 	 __;.:-eito da Vara da Fazenda Públicada Comarca de 

Petr-c!n 

b) Ilustrissirn3 	 titular da Delegacia Regional em Petro,ina; 

c) 111,-2-ti- issime, 	 ,-,,, .alhão da Polfcia Militar; 

d) Exoeentasnc Senno 	arsito nicipal de Petrolina; 

e) ;reside :'E da Câmara Municipal de Petrolina; 

f) rádios ;cosia, swelt-R.,o a dkrugação das disposições aqui externadas; 

g Exce!enássimo Senhor Secretário Geral do Ministério Público do Estado de 

Pernambuco cara os fins 	conhecimento e publicação desta Recomendação no Diário 

Ofica do Estado e Fernambuoo 

h) 	_ 	 Público e Centro de Apoio Operacional às 

Prorr„ 	 cc Pamoca Público para conhecimento. 

Atue-se, Reoistr 

CUMPRA-E- 
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