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EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 	VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE SIMÃO DIAS - ESTADO DE SERGIPE 

O MINISTÉRIn PÚBI ir0 DO ESTADO DE SERGIPE, por seu 

Promotor de Justiça titular da 1' Promotoria de Justiça de Simão Dias, no uso de 

suas atribuições constitucionais st.129, incisos II e III, da COnstituição Federal de 

1988) e legais (arts. 12 , inciso IV, 52  e 21, da Lei 7.347/85; arts. 81, 82, 110 e 117, da 

Lei 8.078/90; art. 25, IV, "a", da Lei 8.6251°: arts. 18, inciso V, 40 e 47, da Lei 

6.766/79) e, ainda, fulcrado no sistema aberto de proteção dos interesses difusos e 

coletivos estatuído pela fusão harmônica das Leis 8.625/ 93, 8.078/ 90 e 7.347/ 85, 

8.429/92 vem, perante este inclity juízo, propor a presente 

AÇÃO DE IMP.  1Z)BIDAII)L ADMINISTRATIVA 

em face de IV \ RIVAL SILVA SANTANA, casado, RG nQ 

domiciliado à Praça Barão de anta Roca,  n.9  275, Centro, nesta urbe, Prefeito 

do Município de Simão Di, representado judicialmente, por força do 

disposto no art. 12, inciso II !o C 	‘12 Processo Civil, por seu Prefeito 

Municipal. 

FUNDAÇÃO EVAN G LI CA RESTAURAR, CNPJ nQ 

05.219.562/0001-44, Loteame‘ to 	Ri', ie Cássia s/n, Bairro da Graça, 

Valença/BA. 
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DÁRIO LOURE1n:) GUIMARÃES, inscrito no RG n° 

0071674748, SSP/BA e 	CPF nr.128.367.885-34 	Valor: R$ 5.180.685,60, 

Loteamento Rita de Cássia s/n, Baur da Graça, Valença/BA. 

EMILIA ANDREA po NASCIMENTO SANTANA, inscrita 

no Rg n° 821321 SSP/SE, CPF 397.951.525-72, gestora do Fundo Municipal de 

Assistência Social, residente ua Vaia Zotti Guimarães, n°117, Conj.' A. 

Franco, Centro, Simão Dias/Se, CEP 49.480.0:10. 

LENIVALDO NUNLS CONCEIÇÃO, Secretário Municipal de 

Saúde, inscrito o RG n2612042 Sc I SE e CP{ ,7  n°259.280.665-20, residente na 

Rua Dr. Joviniano de Carvallit. n°361( Centro, Simão Dias/Se, CEP 

49.480.000. 

JOSEFA DOS sANIps RODRIGUES, Rg n°275.160 SSP/SE, 

CPF.2201.474.145-04, à época Presidente da Comissão Especial de Licitação, 

residente na Rua Porfirio Bispo d(i  Santos, n°680, Centro, Lagarto/Se, CEP 

49.490.000. 

JOSÉ RODOLFO SILVA 8I QUEIRA, inscrito no RG n° 

3.257.775-3 SSP/SE, e CPF n°030.989.465-47 a época secretário da Comissão 

Especial de Licitação, residente na Rua Jo iuim V de Souza, n°22, Centro, 

Simão Dias/Se, CEP 49.480.000. 

ELISIO FELIX DA SILVA, ii -.crito no Rg n°1.012.413 SSP/SE e 

CPF n° 694.643.835-34, à época ni.c,ribro da Comissão Especial de Licitação, 

resdidente na Rua Cícero Guerra n° 125, Centro, Simão Dias/Se.CEP 

49.480.000. 
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1- DOS FATOS: 

Noticiam os inclusos autos do Inquérito Civil ri° 09.15.01.0096, 

por meio de "denúncia" formulada pelos Vereadores do Município de Simão Dias, 

à época, Cristiano Viana Menezes, Fábio Rabelo de Menezes, Irailde de Oliveira 

Souza, Israel Andrade Cruz, José Carlos Santos e Rogério Almeida Nunes (fls. 

04/12) e acompanhada de vasta documentação, relatando suposta fraude em 

procedimentos licitatórios, em especial no tocante ao item 01 - Fundação 

Evangélica Restaurar, do qual trata o presente Inquérito Civil, assim formulada, in 

verbis: 

"01 - ;UNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR - Entidade 

pripada' sem fin: lucrativos, contratada através da celebração de 

con-ênios disttni,s, celebrados com as Secretarias Municipais de 

Administração. Saúde e Assistência Social, oriundos do Processo de 

Chamamento Públirc de ;e 001/2014, com valor empenhado para o 

exercício de 2015 de aproximadamente R$4.661.913, com o objetivo de 

realizar a execução de projetos voltados a garantir a excelência na 

prestação dos serviços de relevância pública na área de gestão pública. 

Possível irregularidade: após a celebração do referido convênio, os 

fiincionários antes nomeados em cargos de comissão, conforme 

estrutura administrativa atualizada em 2013 foram exonerados e 

passaram a se, admitidos pela referida entidade. _ Este ato fere 

diretamente a Lei Complementar zt° 101/2000 (LRF), visto que este 

pra edimento, claramente, está sendo realizado em desobediência aos 

limites constitue:anais de gasto com pessoal, impostos pela referida 

Lei 

Se ae acordo com o,  dados informados pelo TCE através do Relatório 

Trimestral de Attdito. ia - Julho a Setembro de 2015- a despesa total 

cor, pessoal encontra-se superior ao limite imposto 	legislação, 
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evide, , 	, 'e que se t 	ssoal que presta serviço ao município através 

da I-  it • . ,,o Evangélit. Restaurar estivesse admitido para atender a 

estriai 	- -t,ranizacio-il da Prefeitura Municipal (Lei n° 570/2013), 

pode-si. 	dzir que c percentual acima do limite constitucional de 

gastos cou vssoal ser , ainda maior que o detectado pelo município. 

Seria inteauio da at inistração Municipal burlar a Legislação 

Vigente re:u pite ao r.t,to com pessoal? Não estariam também, a 

Prefeitura dp Simão Pias, descumprindo a legislação quanto à 

contrataçáo ie pessoal 	à o desenvolvimento de atividade fim? 

Tambó, Junín conseqa:ncia, constatamos significativa redução do 

pagam fio ria parte paironal ao INSS, que,tomando como base os 

pagam. t:rns efetuados ó este órgão, apenas pela Prefeitura, era de 

aprox.', t write 5 miffles nos anos de 2013 a 2014, passando a ser 

de, ap.....a 1, 4 mil en f janeiro e agosto de 2015." 

Extrai-se que 	 ) Público, no exercício de suas 

atribuições institucionais, instaurou ia'rocedirr ato extrajudicial (Inquérito Civil), 

para apurar a denúncia acima formulada. n=tra fins de instrução do aludido 

procedimento, requisitou informações a respe.: o das supostas irregularidades no 

Município de Simão Dias/Se, o qu foi re. ondido às fls. 49/67, com vasta 

documentação. 

Ato contínuo, t oi designada audiência extrajudicial a fim de 

serem ouvidos os sócios-proprietárt‘..; da Fund ..;ão Evangélica Restaurar (fls.365), 

porém os mesmos não comparecenu it 

Às 	fls. 27t); 	const . a Notícia de F  I  o de n") 

1.35.000.001717/2015-92, oriunda de declínio cie atribuição do MPF, jr tratar de 

assunto idêntico ao objeto da presente ação. 
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Às 421/505, consta carta precatória que fora encaminhada 

para oitiva do presidente da Fundação Evangélica Restaurar. 

Às fls. 527, consta informação do TCE, no sentido de que abriu 

investigação para apurar os fatos aqui constantes (Processo n2  2017/107938). 

Às fls. 549 consta o Ofício de n2703/2017, oriundo do 

DEOTAP, informando que os 'atos ora questionados estão sob investigação no 

âmbito criminal (IP n2  020/2017). 

Às fls. 566 consta mídia contendo informação técnica 

apresentada pelo TCE. 

Após a ji gitada de vasta documentação, em especial da 

informação técnica oriunda da ' 4retoria de Controle Externo de Obras e Serviços 

do TCE (mídia de fls.566) c( tendo o rt 'aliado da fiséalização realizada no 

Município de Simão Dias, restou comprovada a prática de atos de improbidade 

administrativa, praticados por .;gentes públicos em conluio com particulares, que 

causaram dano ao erário e transgressão aos princípios da administração pública. 

Inicialment,-, vale registrar que os documentos encaminhados 

não estão formalmente constitui dos, nos irmos do art. 42, parágrafo único da Lei 

8.666/1993, a exemplo da ausêf.cia de numeração no processo de prestação de 

contas da Fundação Restaurar e da ausência de ordem cronológica na formação do 

processo de chamamento públi 

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Secretário 

LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO, emitiu em 25 de julho de 2014, requisição 

de despesa solicitando autoriz Ação para abertura de processo de chamamento 

público, tendo por objeto a se! .ção de enticiade privada sem fins lucrativos, que 

receberia recursos financeiros municipais para a execução de projetos ) liados a 
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garantir a excelência na prestaçã, , • serviçft, de relevância pública na área de 

saúde. 

O valor est i  .,. :o infori k  ado para a despesa foi de R$ 

7.672.522,83 (sete milhões, seiscento,  setenta k. dois mil, quinhentos e vinte e dois 

reais e oitenta e três centavos), sem 1.,formaç ) quanto ao período de aplicação. 

Acrescente-se que, conforme relatad, diante, ão foi entregue estudo detalhado 

que explicasse o porque daquela estn. 

Desta forma, fc 1iublicacL o edital de Chamamento Público 

n° 01/2014, no DOE n9  27.024, de 05 1^ agosto q 2014, de acordo com o informado 

no Termo de Referência anexado , e, tnisição. 

A COMISSÃ, p MPECIA PE LICITAÇÃO para julgamento 

do Chamamento Público n° 01/20] )1 designzu através da Portaria n2  1528/2014, 

cujos membros são: JOSEFA tlH SAND 65' RODRIGUES (Presidente da 

Comissão) Cargo em Comissã. 	sessor 'C/04 - Cadastro 3252, JOSÉ 

RODOLFO SILVA SIQUEIRA; C,1 	em Cr nissão Assessor CC/06 e Professor 

contratado. Matrícula 2993 e ELISIt, 	L1X L SILVA - Servidor Efetivo - Cargo: 

Assistente de Administração Admisstix em 27/,  /2001, Matricula 645. 

Destaca-se que i chama tento público foi republicado no 

Diário Oficial do Estado rt2  27.028, de 11 'e agosto de 2014, mantendo a 

numeração anterior (n° 01/2014), punas acres. ido-se as dotações orçamentárias 

das unidades abaixo mencionada: k nadro 1). Itretanto, o edital não especifica a 

entrega de projetos por unidade vslora, 	ispeitando, assim o princípio da 

competitividade 
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Quadro 1 — Requisições de Despesa 
REQUISIÇÕES DE 

DESPESA 
SAUDE R$ 3.025.192,140 

ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 679.217,11 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 	- R$ 2.193.195,50 

Neste ponto, é importante dizer que não há justificativa dos 

gestores para a retificação do valor inicial, muito menos para a adição das 

unidades gestoras da Assistência Social e Administração Geral, conforme quadro 

acima. Portanto, entre a publicação do edital do Chamamento ri9  01/2014 e as 

novas autorizações de despesa houve inexplicável mudança do quadro fático. 

parecer 'jurídico (sem número) aprova, sem ressalvas, os 

termos da minuta de Chamamento Público, apenas fazendo ponderações quanto 

às observações das exigências legais na escolha e na execução do convênio, que 

não foram observados pelos agentes públicos. 

Constam nos autos documentos apenas da Fundação 

Restaurar, tais como a declaração de visita e termo de credenciamento, 

documentos constitutivos da proponente, planos de trabalho, e ata de julgamento 

das propostas. 

julgamento das propostas ocorreu no dia 09 de setembro 

de 2015. Assim, consta na ata na qual se registrou que a única interessada no 

chamamento foi a entidade vencedora (Fundação Evangélica Restaurar), para os 

projetos direcionados ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de 

Assistência Social e Prefeitura de Simão Dias. 

parecer de julgamento, datado de 30 de setembro de 2014, 

sugere a homologação da proposta vencedora, tendo em vista e ue os valores 
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ofertados estavam dentro dos limites astabelet idos nos Termos de Referências do 

edital, bem como por ter a propon,,, 'I" atendido o Decreto Federal n° 6.170/2007. 

A ata de julgai, to foi pi blicada no Diário do Município no 

dia 14 de outubro de 2014, apenar Termo  rie Homologação do Chamamento, 

datado de 30 de novembro de 2i,1 4 ;c5  veio ,t ser publicado, apenas no diário 

oficial do município, no dia 04 de , 	nbrO d&  014.  

Os extratos di ronv{ os foram publicados no Diário 

Oficial do Município (somente), no dia 09 de d ?:embro de 2014. 

Boa parte dos documenu s não estão numerados, contudo 

são seguidos dos termos dos com, '“ t. 3 n° 03/ 14 (Assistência Social), n° 04/2014 

(Prefeitura Municipal), e n°05/201 us ando Mu, ;ripai_ de Saúde), celebrados em 01 

de dezembro de 2014, pelo prazo de ": “no. 

Há também ri s autos i rmos Aditivos aos convênios n° 

03/2014 e n°04/2014, ambos datados i 04 de d, cembro de 2015. 

Logo, diant 	is reft.i los fatos, vejamos as condutas 

individualizadas que ensejaram a 	, nte aç't 

1. ILEGALIDADE NA C .LEBRAÇÃO DOS CONVÊNIOS 

NT° 03/2014, N° 04/2014 E N° 05/2014 - AUSÊ? TCIA DE ESTUDO DETALHADO 

QUE JUSTIFIQUE OS ACORDOS - 	fARIVAL SILVA SANTANA, 

LENIVALDO NUNES CO reL IÇÃO, 	EMHIA ANDREA DO 

NASCIMENTO SANTANA, nii,iDAÇÃO VANGÉLICA RESTAURAR e 

DÁRIO LOUREIRO GUIMARÁLS - ART.  1.1 INCISOS IV E VI.! DA LEI 

8.429/1992. 
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É evidente a ausência de estudo detalhado, no qual se 

justifique a transferência do gerenciamento como a melhor opção, incluindo 

avaliação precisa dos custos dos serviços e dos ganhos de eficiência esperados 

(metas, prazos para execução, critérios objetivos de avaliação de desempenho, 

mediante indicadores de qualidade e produtividade), 'bem assim planilha 

detalhada com a estimativa de t, utos a serem incorridos na execução dos contratos 

de gestão. 

O STF já firmou entendimento de que as organizações sociais 

qualificadas podem, sob demanda (de forma complementar), ampliar as ações do 

Estado em atividades dit1 das ao ensino, à pesquisa cientifica, ao 

desenvolvimento tecnológico, a proteção e preservação do meio ambiente, à 

cultura e à saúde. 

Todavia, é dever da administração pública promover o 

acompanhamento e a supervisão das metas pactuadas e dos resultados a serem 

alcançados, de modo a garantir a qualidade e excelência aos serviços públicos. 

Além disso, não é di inais lembrar que as organizações 

sociais não-  podem substituir o papel constitucional de prestar atividades de 

Estado. 

Na área da Saúde encontramos normativos mais detalhados 

quanto à participação das oi tsanizações sociais na prestação de serviços de 

relevância pública, a teor dos artigos 197 e 199, § 1, da Constituição Federal e do 

art. 24 da Lei 8.080/90, in verbis: 

(:F/88 

An. 197. SJO de relevância pública as ações e serviços de 

cabccuo o Poder Público dispor, nos termos da lei, 

sr•itre sua r•,;,., . tentação, fiscalização e con ole, devendo 
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sua exel.,:çâo ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

tambént 'por pesscr. física ou jurídica de direito privado. 

Art. 199 1Q. As i :,1ituições privadas poderão participar de 

formi. -Lomplemen' r do sistema único de saúde, segundo 

diret,, 	deste, ; liante contrato de direito público ou 

com, 	;) tendo p 'erência as entidades filantrópicas e as 

seu. . acrativnc 

Lei 

Ar 	?uando a 'filas disponibilidades forem insuficientes 

par. ,r:ntir a ci ertura assistencial à população de uma 

detettni..4da áre2 . Sistema Único de Saúde (SUS) poderá 

recorrei aos serviçt ofertados pela iniciativa privada." 

Nessa mesma to ,da é o teor da Portaria n° 1.034/2010, art. 2°, 

do Ministério da Saúde: 

Art 7.2  Quando as disponibilidades forem 'insuficientes para 

gani .,:r a coberL a assistencial à população de uma 

detai. :incida área, ø gestor estadual ou municipal poderá 

cot 	entar a ofa ia com serviços privados de assistência à 

sai. 	sde que: 

2 - 	n Hrovada .1 necessidade de complementação dos 

sen iç s úblicosq.saúde e, 

3 -1:1,;,. 	impossila iiidade de ampliação dos serviços públicos 

de saúde. 

§ 1:2  A •omplernentação dos serviços deverá observar aos 

princíp: is e as diretrizes do SUS, em especial, a 

regiona11.:âção, a pactuação, a programação, os parâmetros de 

cobertura assistenc :1 e a universalidade do acesso. 

§ 2 i :ia fins:de orgsnizaçào da rede de serviços e jus ificativa 

da I. ..-sidade de .— mplementaridade, deverá ser qLborado 
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um Plano Operativo para os serviços públicos de saúde, nos 

termos do art. 70  da presente Portaria. 

§ 3g A necessidade de complementação de serviços deverá 

ser aprovada pelo Conselho de Saúde e constar no Plano de 

S úde respectivo. 

Ocorre que o Município de Simão Dias, quando da 

elaboração do termo de referência e do edital do Chamamento Público ri° 01/2014, 

deixou de justificat a contratação em decorrência da indisponibilidade de 

recursos (material, mão de obra capacitada) para garantir diretamente a 

prestação dos serviços nas áreas de assistência social e saúde, em franco 

desacordo com a legislação aplicável supra. Por este motivo, é inevitável concluir 

pela ilegalidade dos convênios IV :103/2014 e 005/2014, bem como a 

responsabilidade daqueles qur diretamente participaram dos referidos atos, 

Marival Silva Santana, Lenivaldo Nunes Conceição, Emilia Andrea do 

Nascimento Santana, em einluio com a FUNDAÇÃO EVANGÉLICA 

RESTAURAR e o seu representante legal, DÁRIO LOUREIRO 

GUIMARÃES. 

No que tange o Convênio nu 004/2014 com a Prefeitura de 

Simão Dias, cujo objeto foi c, "execução de projetos voltados a garantir a 

excelência dos serviços de relevância pública na área da gestão", entende-se que 

sequer poderia ser lançado um chamamento público com esse objeto, por se tratar 

puramente da delegação ilegal di gestão administrativa. 

Vale citar, ;Leste contexto, o entendimento do juiz da 2a  Vara 

da Comarca de Campo Maior (P1), Leandro Emídio Lima e Silva Ferreira, quando 

determinou a suspensão do Convênio n. 30/2015, celebrado entre o unicípio de 
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Campo Maior (PI) e a Fundação Evangélica Re •taurar, na Ação Civil Pública de ne 

0001374-39.2016.8.18.0026. 

O MI' do Piauí baseou seu pedido inicial no entendimento do 

STF exposto na ADIN 1.923, de que' é vedach-) ao município delegar a própria 

gestão administrativa a tercei( ,s, confei iiido interpretação conforme a 

Constituição à Lei n. 9.637/98 e ao • _ o24, inc o XXIV, da Lei n. 8.666/93. 

2. AUSÊNCIA DE PARÂMETi•lif, PARA ESTIMATIVA DOS VALORES 

ACORDADOS - MARIVAL SII 	: ANTA' %; A - LEI N° 8.745/1993 E ART.37, 

II E IX DA CF/88, ART.1°, IV ; XIII, no DECRETO-LEI N° 201/1967; 

EM1LIA ANDREA DO NASCIMENTO Si!,NTANA; LENIVALDO NUNES 

CONCEIÇÃO - LEI N° 8.745/1993 r ART.37, II E IX DA CF/88, ART.315, CP - 

ART. 10, XII DA LEI N° 8.429/92 

Na solicitaçãt. iiircial de ai Lorização de despesa, .emitida pela 

Secretaria de Saúde, cujo valor li, 	R$ 7.67' 522,83 (sete milhões, seiscentos e 

setenta e dois mil, quinhentos e vil ,1 e dois re, is e oitenta e três centavos) não foi 

apresentada justificativa demola,  t ... ;_lo os ir ilivos e critérios adotados para 

celebrar o convênio, conforme prt ni, a o art. 2  da Instrução Normativa 003/2013 

CGE1, dai infere-se novamente a- ponsab; ....Jade de Marival Silva Santana, 

Emilia Andrea do Nascimento Sanr ia e Lenivaldo Nunes Conceição. 

Em outros dizeres, não st avista qualquer parâmetro objetivo 

ou estudo prévio que corrobore para a estima::va do valor inserido •no pedido de 

autorização da despesa (R$ 7.672.522,83 - sete ytilhões, seiscentos e setenta e dois 

mil, quinhentos e vinte e dois reak e oitenta e i rês centavos), demonstrando falta 

1 Art. S.  O Plano de Trabalhi, nr.uá, no mi mo: 
I - justificativa demonstri-  io os motivo • critérios, ou a natureza financeir 

adotados para celebrar o Cor 	'O' 
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de planejamento — falha apta a gerar descontrole da priorização dos recursos 

públicos. 

Prova disso é que entre a primeira publicação e a 

republicação do Chamamento Público n° 01/2014 há uma diferença a menor de R$ 

1.774.817,82 (hum milhão, setecntos e setenta e quatro mil, oitocentos e dezessete 

reais, oitenta e dois centavos) do valor previsto. 

E mais, o valor total efetivamente conveniado chega a ser R$ 

717.019,41 (setecentos e dezessete mil e dezenove reais e quarenta e um centavos) 

mais barato que o valor informado na segunda requisição de despesa (Quadro 3). 

Quadro 3— Valores identificados 

Unidade Gestora 
ia Requisição 

(25/07/14) 

2a Requisição 

(01/08/14) 

Valor 
Firmado nos 

Convênios 
Saude R$ 7.672.522,83 R$ 3.025.192,40 R$ 

2.730.417,60 
Assistência Social R$ 679.217,11 R$ 669.582,00 
Administração Geral - Ia 2.193.295,50 R$ 

1.780.686,00 
TOTAL R$ 7.672.52Z83 R$ 5.897.705 01 , R$ 

5.180.685,60 
Fonte: Documentos entregues pelo Deotap. 

3. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE PARA 

FIRMAR O CONVÊNIO N° 005/2014 - LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO - 

ART. 1°, § DA LEI N°8.142/1990 — ART.11 DA LEI N° 8.429/92.  

O Fundo Municipal de Saúde de Simão Dias não comprovou 

a participação do Conselho de Saúde no procedimento de chamamento publico 

para realizar ações na saúde, como também não atestou se essa contratação estava 

prevista no Plano Municipal de Saúde, omissão que deve ser imputada ao 

0 
 Secretário Municipal de Saúde Sr. LENIVA L.DO NUNES CONCE 22(7IÇ - . 
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Frisa-se que e .sl.tuiçã , do Conselho de Saúde vem a 

apontá-lo como a primeira instância C e controle e fiscalização das verbas da saúde, 

por atuar no âmbito local, próximo à opulação e ao gestor municipal. 

Portanto, a 	acia de participação do Conselho de Saúde 

não se trata apenas de mero erro for mal e sim uma ilegalidade que compromete 

todo o processo de escolha, p 	o seu tão envolvimento prejudicou a 

participação social na decisão acer a de poli. as públicas, como ressaltado no 

Acórdão TCU 018.739/2012-12  

4. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO t )0 JULt•AMENTO DAS PROPOSTAS E 

DOS CONVÊNIOS PELOS NI, SMOS MEIOS EM QUE FORAM 

DIVULGADOS O CHAMAMENTO PÚBLIC O NI° 01/2014 -  ART. 11, CAPUT, DA 

LEI 8.429/1992 - EMHIA AND:"LA DO NASCIMENTO SANTANA, 

LENIVALDO NUNES CONCEICZ.u, MAU :NAL SILVA SANTANA - ART.  

11, CAPUT, DA LEI NP' 8.429/92 

O edital de 	imamentc lublico foi republicado no Diário 

Oficial de Sergipe ri° 27.028, de •  11 te agost de 2014, e no Diário Oficial do 

Município de Simão Dias. 

No entanto, a ia de julgamento das propostas, o termo de 

homologação dos convênios e os -èxtratos dos convênios foram divulgados 

apenas no Diário Oficial do Município, em desacordo com os ditames legais, o 

que compromete a eficácia dos aconts firmados. 

2"Os Conselhos de Saúde .4.0‘,ent particip.r das decisões relativas à 
terceirização dos serviços de má.; • e da fiscal' iação da prestação de contas 
das organizações sociais, a ti ta- 	disposto',  ., art. 1°, §29, da Lei Federal 
8.142/1990." 
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Frise-se, ainda, que a data de homologação do edital 

corresponde a um dia de domingo (30 de novembro de 2014)1  

Em verdat. o, por tine os pontos já expostos percebe-se a 

grave violação aos princípios ia publicidade, da eficiência e da legalidade, 

enquadrando-se a conduta • Emilia Andrea do Nascimento Santana, 

Lenivaldo Nunes Conceiçá 	Marival Silva Santana, em improbidade 

administrativa inserta no art. 11, captit, da Lei 8.429/1992. 

5. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DA 

FUNDAÇÃO RESTAURAR - JOSEFA DOS SANTOS RODRIGUES 

(PRESIDENTE DA COMISSÃO E' 2irrIAL DE LICITAÇÃO) - JOSÉ 

RODOLFO SILVA SIQUEIRA, ELISIO FELIX DA SILVA (art.51, §32, da Lei 

n° 8.666/93), EMÍLIA ANDREA DO NASCIMENTO• SANTANA, 

LENIVALDO NUNES CONCEIÇÃO ART. 10, VIII, XI, XII, E ART. 11, 

AMBOS DA LEI N° 8.42:02 C/C ART.315, CP; MARIVAL SILVA 

SANTANA - ART. 10, VIII,  1, XII, E ART. 11, AMBOS DA LEI N° 8.429/92 

C/C ARTA°, IV E XIII, DO DECRETO-I El N° 201/67. 

O edital do Chamamento Público exigia no item 9.1 

"Atestado comprobatório de capacidade técnica de pelo menos 01 (uma) pessoa 

jurídica de direita público, com desempenho anterior de atividade condizente com 

o objeto do chamamento, indicando o local, as condições da execução do Convênio 

(se satisfatórias ou não), e o período de vigência do convênio cujo objeto tenha 

3Essa é uma espécie de erro comum, encontrada em auditorias, especialmente 
quando se está diante de "processos montados". A constatação, por si só, não é 
suficiente para declarar a ii aude no caso •-elcreto, mas serve como indicio. 
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sido pertinente e compatível, em C4facterístj;.as, aos(s) projeto(s) deste edital" 
; 

como meio de comprovar a qualificaç técnic:. da entidade proponente. 

Extrai-se dos cl.: cumer• as apresentados pela Fundação 

Restaurar (atestados de capacidade técnica, et, itidos pelo Governo do Estado da 

Bahia) que a entidade vencedora hão pra 'chia os requisitos mínimos de 

qualificação técnica exigidos no Atol do Ch namento Público n° 01/2014 e tal 

responsabilidade é imputada a tecles os N/viliadores do preenchimento dos 

requisitos mínimos, quais sejam: Josefa Dos Santos Rodrigues, José Rodolfo 

Silva Siqueira, Elisio Felix da Silv, 	Andrea do Nascimento Santana, 

Lenivaldo Nunes Conceição, Ma ri v -II Silva isantana. 

Primeiramenfe f )rque os valores propostos no Chamamento 

Público n° 01/2014 ultrapassavam as cifra dos milhões, enquanto que o 

documento apresentado pela Restaurd r atesta o, no máximo, algo próximo de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais). E, segund,  porque o objeto executado no 

Governo da Bahia relacionava-se apenas à assistência social, nada existindo quanto 

à execução de ações nas áreas da autle e da gc.,tão administrativa, como exigiam 

os convênios n° 004/2014 e 005/20 

Frise-se, tombem que os serviços insertos nos atestados de 

capacidade técnica foram firmados r  meio de contrato de prestação de serviços, 

instrumento legal que pressupõe 	i ro pelo contratado, em total desacordo com 

os propósitos de entidades do ter( t. 

Verifica-se tamls n a ausência de comprovação do item 9.5 

do edital, qual seja, comprovação de (ide nos últimos 12 meses a entidade realizou 

ações sociais com recursos próprios. 

I 6 
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Por estes motivos os membros da Comissão Especial de 

Licitação, os gestores públicos que firmaram os Convênios n° 003/2014, n2  004/2014 

e n° 005/2014 devem responder por ato de improbidade administrativa, inserto no 

artigo 10, inciso VIII, XI e XII, art. 11, caput, ambos da Lei 8.429/1992 e indícios do 

crime previsto no art: 315 do Código Penal. 

A prova da ilegalidade na homologação dos convênios com a 

Fundação Restaurar tornam-se ainda mais evidentes quando analisado o 

documento de comprovação da disponibilidade de infraestrutura e do quadro 

funcional disponível pela proponente, absolutamente aquém do quantitativo e 

complexidade necessários para a execução dos objetos conveniados. 

Para executar o convênio com o Fundo Municipal de Saúde, 

no valor de R$ 2.730.417,60 (dois milhões, setecentos e trinta mil reais, 

quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavbs) a Fundação Restaurar, 

informou ter em seu quadro apenas uma prestadora de serviços especialista na 

área, da mesma forma, ocorreu na área de gestão administrativa, já que informou 

ter apenas um prestador de serviços especialista. Em assistência social, informou 

haver dois profissionais disponíveis. 

No mesmo sentir, a relação de aparelhamento da Fundação 

Restaurar nãa deixa dúvidas quanto à incapacidade operacional da proponente 

para atender às necessidades do Chamamento Público n2  01/2014. 

Reforça-se assim, a temeridade da homologação do 

Chamamento Público n2  01/2014 à Fundação Restaurar. Além disso, destaca-se 

que, conforme consta na Portaria n° 1528/2014, foram nomeados os membros da 

Comissão Especial de Licitação para julgamento do Chamamento 13 ' *co n2  

01/2014. 



MINISTÉRIO MI 
PROMOToo 

Curadorias de Controle e Fiscalização do Terceiro 
Meio Ambiente Natural, Artificial e Cultural; Direito 

Pessoa com Deficiência; Proteção dL 

"tiDO ESTADO DE SERGIPE 
r,L JUSTIÇA DL 'IMÃO DIAS/SE 

atrimártio Púbi, -o e Previdência Pública; Defesa da Ordem Tributária; 
- J-nsumidor er+o' viços de Relevância Pública; Direitos do Idoso e da 

. 	e, s da Mulhr- Controle Externo da Atividade Policial 

7.1. AUSÊNCIA DE PESOUIS PE MEI 'ADO PARA AOUISICÃO DE 

MATERIAL DE CONSUMO.  

	

Da análise de prest 
	

le contas da Fundação Restaurar, referente 

	

ao Município de Simão Dias, extra 	inforr rções de notas fiscais com despesas 

em aquisição de material de consun cuja si tese está descrita nos Quadros 8 a 

16. 

Da análise dos quatin - a 16 observa-se que: No plano de trabalho 

proposto pela Fundação Restaurar  onsta, ao item "Insumos Aplicados", a 

previsão de gastos com combustiL el, ansiada . e diárias. 

Tendo em vista que . 

"translados", entende-se que a, 

deveriam ser pagos •com diária,  

.$$ spesas cor, : transporte foram segregadas em 

despesas com alimentação e hospedagem 

$, icedidas após a justificativa da finalidade 

pública da despesa. Ocorre que d1 .$1,$!ise das notas fiscais referente a materiais de 

consumo percebe-se que os gasto 	rn refeli ies e hospedagem n são pagos sem 

nenhum critério ou justificativa, ou mprova ntes da pertinência dos gastos com 

as finalidades da instituição. 

Como exemplo, na prestação de contas do convênio n° 

04/2014 há despesas com refeições que representam 55,79% dos gastos com 

material de consumo em março; 24 83% em abri I e 16,90% em maio. Além disso, há 

despesa com hospedagem no mês .3 março, toias sem qualquer comprovação da 

finalidade pública do gasto. Morn-» LL porque estas despesas foram reali7adas em 

local onde não há possibilidade ,1 P over a pi estação dos serviços conveniados 

("contribuir e melhorar diversa- ii idades para que os serviços pr stados à 

comunidade de SIMÃO DIAS h, 	seu pre proporcionar a sati4fação aos 

cidadãos bem como responsabilidau$ ffn a cosa pública"). 
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Portanto, entende-se que todos os valores usados pela 

Fundação Restaurar com alimentação e hospedagem foram empregados em 

desvio de finalidade, raciocínio que se aplica também aos convênios 03/2014 e n° 

05/2014, por terem sido gastos em locais diversos da prestação de serviços 

(Município de Simão Dias) e por não haver justificativa no plano de trabalho para 

tais despesas em apartado, logo denota-se a responsabilidade da FUNDAÇÃO 

EVANGÉLICA RESTAURAR e do seu representante legal DÁRIO 

LOUREIRO GUIMARÃES. 

Referente à aquisição de combustíveis, os planos de trabalho 

dos três convênios analisados preveem o consumo médio mensal de 75 litros. 

Ocorre que não há razuabilidade e proporcionalidade quanto 

a estas despesas no decorrei da 'execução dos convênios. Exemplo disso, é que na 

prestação de contas do convênio n° 04/2014 há notas fiscais que comprovam a 

aquisição de 29 L em março, 142,46 L em abril, e 224,50 L em maio. 

Frise-se, per oportuno, que além de não realizar a pesquisa 

prévia de preços, a que está obrigada por meio do art. 27 da IN n° 003/2013 

CGE/SE e do art. 57 da Portaria 507/2011, não há razoabilidade na aquisição destes 

materiais em local situado a mais de 300 Km de distância dos locais da prestação 

de serviços. 

Desta forma, são fortes as provas de fraude na prestação de 

contas do Convênio. E ainda afronta ao Princípio da Economicidade, com o 

consumo de combustível a preços por litros sem critério nenhum de escolha, a 

exemplos dos diversos abastecimentos realizados em Feira de Santana e no Ba.  o 

13 de julho, em Aracaju/Se. 
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trata-se de dan 	o erário 	desvio de finalidade e inexecução do 

serviço. 

'Outrossim, a Hindação Rest rar firmou o Termo de Comodato, nos 

meses analisados, com o senhor Manoel Vieira de Menezes Filho, pelo 

valor mensal de R$ 2.500,0C, em total desacordo com o art. 579 do 

Código Civil, que expressa o caráter gratuito do comodato. 

'Além disso, há 	trica ote. 3 ao princípio da impessoalidade e da 

moralidade, haja usta que 	comodatário também era prestado de 

serviços para a Fundação Restaurar, como dito no item "e". Isto posto há 

dano ao erário no importe de R$ 7.500,00 e ato de improbidade 

administrativa ronsubstanciado no art. 10, inciso XII da Lei nQ 

8.429/1992. 

'Por todo o exposto, é notoi ia a ausência de acompanhamento da 

execução do convênio por fiscal designado. 

7.3 AUSÊNCIA DE PR ESTACÃO DE CONTAS  

De acordo com as inforir ações contidas no Sisap/auditor em 

contraponto com a documentação epcaminhada pela DEOTAP, extraem-se as 

seguintes informações: 

Convênio n° 03/2014 - FMA 

2015 2 
0 
1 
6 

Transferências Despesas Trans erencias 

JANEIRO - - JANEIRO 
effleffleal' • 1~ 

P 	• 

R$ 75.937,79 

. 	4  • 	• 	á 	• 
FEVEREIRO R$ 4/.46N83 R$ LII 	G: : 

MARÇO R$ 32.501,72 R$ 31. e 

ABRIL R$ 77221,a8 R$ 5_.,  • 	• • 

Vigência Encerrada em 
31/03/16 

MAIO R$ 51.821,89 R$ i;,‘... 	,• 

JUNHO R$ 50.408 04 Meses nao 



) ULHO R$ 60.907,50 encaminhado 
AGOS1O 

s para análise SEI EMBRO R$ 52.401,32 

OUTUBRO R$ 54.596,21 do TCE/SE 
NOVEMBRO R$ 57.189,72 

DEZEMBRO R$ 65.407,42 

TOTAL liS R$ 184.787,21 TOTAL R$ 
550.225,73 
	

185.443,15 

MINISTÉRIOr103LICO Et 	"A D O DE SERGIPE 
a  PROMC ORIA DE JUal IÇA DE SIMÃO DIAS/SE 

Curadorias de Controle e Fiscalização do Terceiro Setor; Patim& eu Publicoe Pmvidância Pública; Defesa da Ordem Tributária; 
Meio Ambiente Natural, Artificial e Cultural; Dunitos do Consumid- r e Serviços de Relevância Pública; Direitos do Idoso e da 

Pessoa com Deficiência; Proteção dos Direitos da Mulhe-; e Controle Externo da Atividade Policial 

Fonte: Sisap 

Convênio tf 04/2014 - Prefeitura 
2015 

0 
1 
6 

Transferência Despesas Transferência 
JANEIRO - - JANEIRO R$ 

192.957,24 
FEVEREIRO R$ 130.949,42 R$ 131.260,51 FEVEREIRO R$ 

175.847,96 
MARÇO R$ 165.898,97 R$ 159.619,55 MARÇO R$ 

174.436,79 
ABRIL R$ 157.108,84 R$ 144.649,49 

Vigência 

em 
31/03/16 

MAIO R$ 164./91,5/ R$ 159.942,16 
JUNHO R$ 170.133,08 

Meses não 

encaminhados 

para análise R$ 16:).050,95 Encerrada 

JULHO R$ 168.565,16 
AGOSTO - 

SETEMBRO R$ 141.651,34  
0111 UBRO R$ 16S.225,07 
NOVEMBRO 
DEZEMBRO R$ 168.775,13 

do TCE/SE 

TOTAL 5.1  1.60R$49,53 R$ 595.471,71 TOTAL R$ 

543.241,99 

Fonte: Sisap 

Convênio ti° 05/2014 - T114S 
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MARÇO R$ 239S01 	R$ 242.376,16 MARÇO 

AGOSTO 
SETEMBRO 
OU1 UBRO 

NOVEMBRO 
DEZEMBRO 

TOTAL 

R$ 260.716,w— 
R$ 268.883.95 

R$ 262.538,31  
R$ 269.672,23 

R$ 
2A17.602,75 

Meees não 

encail inhados 

pai análise 

do ICE/SE 

R$ 705.211,30 

Vigência 
ncerrada 
m 31/03/16 

TOTAL R$ 
877.652,26 

2 
o 
1 
6 

ABRIL 
	

R$247.062,1 —1-  R$ 2 
MA10 
	 .R$ 249.090,0 

JUNHO 
	

R$ 2T11.576,1;.. 
JULHO 
	

R$ 179.400,0G 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES' i .DO DE SERGIPE 
la PROMOTORIA DE i.ISTIÇA Dr- tp MÃO DIAS/SE 

Curadorias de Controle e Fiscalização do Terceiro Setor, Pásimônio 	co e Previdência Pública; Defesa da Ordem Tributária; 
Meio Ambiente Natural, Artificial e Cultural; Direitos do .....oinumidor e Serviços de Relevância Pública; Direitos do Idoso e da 

Pessoa com Deficiência; Proteção dos Direiios da Mulher Controle Externo da Atividade Policial 

Fonte: isap 

Em relação a() Lonvênio 03/2014, percebe-se que a Fundação 

Restaurar apresentou apenas as prestações d contas dos meses de fevereiro a 

maio de 2015. Assim, as despesas comprovadas totalizam o valor de R$ 184.787,21 

(cento e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais, vinte e um centavos), 

enquanto foi recebido para a execu.,.:in dos serviços contratados o montante de R$ 

735.668,88 (setecentos e trinta e ..inco mil seiscentos e sessenta e oito reais 

oitenta e oito centavos)  restando a comprovação da legalidade do pag • ento de 

R$ 550.881,67. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO PC E TADO DE SERGIPE 
a  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMÃO DIAS/SE 

Curadorias de Controle e Fiscalização do Terceiro Setor; Patrimônio PUblico e Previdência Pública; Defesa da Ordem Tributária; 
Meio Ambiente Natural, Artificial e Cultural; Direitos do Consumidor e Serviços de Relevância Pública; Direitos do Idoso e da 

Pessoa com Deficiência; ProtecàSos Direitos &' " ,tr; e Controle Externo da Atividade Policial 

No que se refere ao Convênio 04/2014, a Fundação Restaurar 

apresentou apenas as prestações de contas dos meses de fevereiro a maio de 2015. 

As despesas comprovadas totalizam o valor de R$595.471,71 (qunhentos e noventa 

e cinco mil, quatrocentos setenta e um reais e setenta e um centavos) enquanto foi 

recebido para a execução dos serviços contratados o montante de R$ 2.148.391,52 

(dois milhões, cento e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e um reais, 

cinquenta e dois centavos) faltando a legitimação de como foi gasto o valor de 

R$ 1.552.919,81 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e 

dezenove reais, oitenta e um centavos). 

Quanto ao Convênio 05/2014, a Fundação Restaurar 

apresentou apenas as prestações de contas dos meses de fevereiro a abril de 2015. 

As despesas comprovadas totalizam o valor de R$705.211,30 (setecentos e cinco 

mil, duzentos e onze reais e trinta centavos) enquanto foi recebido para a 

execução dos serviços contratados o montante de  R$3.295.255,01 (três milhões,  

duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e um centavo)  

faltando a legitimação de como foi gasto o valor de R$ 2.590.043,71 (dois 

milhões, quinhentos e noventa mil, quarenta e três reais e setenta e um 

centavos). 

Diante do que foi visto e relatado, concluímos que os atos de 

gestão alusivos à atuação da Fundação Restaurar (entidade do Terceiro Setor) no 

município de Simão Dias feriram os princípios da publicidade, legalidade, 

impessoalidade, moralidade, eficiência e proporcionalidade, mormente pelas 

ilegalidades retro mencionadas. 
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MINISTÉRIO PÚBLIve DO ES-LADO DE SERGIPE 
ia PROMOTORiA DE IUSTIÇA DE -.AMÃ° DIAS/SE 

Curadorias de Controle e Fiscalização do Terceiro Setor; Patrimônio Púbi- o e Previdência Pública; Defesa da Ordem Tributária; 
Meio Ambiente Natural, Artificial e Cultural; Direitos do Consumidor e Serviços de Relevância Pública; Direitos do Idoso e da 

Pessoa com Deficiência; Proteção dos Direitos da Mulher; e Controle Externo da Atividade Policial 

II- DO DIREITO 

Inicialmente, cUmpre res,altar que o ato de improbidade 

administrativa para acarretar a aplicação das srnções previstas no art. 37, § 49, da 

Constituição Federal e art. 12 clà i_•31 8.429/92 exige a presença dos seguintes 

requisitos: a) sujeito ativo; b) sieio passNo; c) ato danoso consistente em 

enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atentado contra os princípios da 

administração pública; e) dolo ou culpa do sujeito ativo. 

É comum confUndir ato cle improbidade administrativa com 

ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, pressuposto básico da ação popular. O 

conceito de improbidade é mais amplo. É o cc ntrário de probidade, que significa 

qualidade de probo, integridade de caráter, honradez. Logo, improbidade é o 

mesmo que desonestidade, mau carater, falta de probidade. 

Assim, conceitua-se o ato de improbidade administrativa 

como sendo aquele praticado por qualquer avente público, servidor ou não, no 

exercício de suas funções ou a pretexto de ‘....ercê-las, contrário às normas da 

moral, à lei e aos bons costumes, ou seja, aquek ato que indica falta de honradez e 

de retidão de conduta no modo dc proceder perante a administração pública 

direta e indireta, nas três esferas políticas, independentemente de dano 

patrimonial ao erário. 

Vê-se, portanto, que o conceito de sujeito ativo para fins de 

improbidade administrativa é bastante amplo, envolvendo agentes públicos, 

servidores ou não, e até mesmo particulares beneficiados,"mantenham ou não este 

vínculo direto com a administração pública. Aasim, podem ser sujeitos ativos do 

ato de improbidade administratn ts agentet, políticos, os agentes merarnent 

28 
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Curadorias de Controle e Fiscalização do Terceire Setor Património Publico e Previdência Publica; Defesa da Ordem Tributária; 
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Pessoa com Deficiência; Proteraieoe Direitos 4; ..tulher, e Controle Externo da Atividade Policial 

particulares, os terceiros que induzam ou concorram para a prática desses atos ou 

que deles se beneficiem de forma direta ou indireta e pessoas jurídicas. 

A Constituição Federal inseriu disposições para prevenir e 

reprimir os atos de improbidade. A propoi to, prescreve o art. 37 da Constituição 

federal, verbis: 

"Art. 3>. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ..." 

No § 4°, o legislador córistituinte predefiniu as penalidades 

cabíveis ao dispor que: 

"§ 40 - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, 
sem prejuízo da ação penal cabível." 

Por sua vez, para ocorrer o ato de improbidade 

administrativa e necessária a oc-rrencia de um dos atos previstos nos arts. 9°, 10 e 

11 da Lei 8.429/92, quais sejam, atos de improbidade administrativa que 

importam no enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário, ou que 

atentam contra os princípios da administração pública, independentemente de 

dano patrimonial ao erário. Assim, neste último caso, deve haver ao menos um 

prejuízo moral à Administração Pública. 

Observe-se, conforme consignado nos autos, constata-se que 

os gestores, servidores e os terceiros que contrataram com a administração pública 

praticaram atos que se enquadram nos artigos 10 e 11 da Lei 8 • 92, senão 

vejamos. 
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MINISTÉRIO PCIFC_IÇ,f) DO ESTADO DE SERGIPE 
1° PROMOTORif, Lit.:JUSTIÇA DF SIMÃO DIAS/SE 

Curadorias de Controle e Fiscalização do Terceiro Setor:, Paulmónio Pú! iro e Previdência Pública; Defesa da Ordem Tributaria; 
Meio Ambiente Natural, Artificial e Cultual; Direitos dr Cousumidor e 1. _iViçOS de Relevância Pública; Direitos do Idoso e da 

Pessoa com Deficiência; Proteção dos Direitos da Mutile e Controle Externo da Atividade Policial 

O art. 10 da LIA estabele- que constitui ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, que enseje perda 2átrimouial, desvio, apropriação, malbaratamento 

ou dilapidação dos bens ou haveres das em tclades referidas no art. 10  da Lei 

8.429/92.  

Trata-se, portanto, de a os que desfalcam o patriinônio 

público econômico, consolidando o aspecto objetivo da improbidade, sendo 

desconsidèrado o eventual provi itc) auferido pelo agente, para evidenciar o 

prejuízo sofrido pelo patrimônii público. O prejuízo administrativo será 

reprovado quando gerado por ilegal idade, ou seja, quando o agente público livre 

e conscientemente rompe com a lei, concebendo e admitindo o resultado danoso 

ao erário ou pelo menos negligenciando na adoção dos meios legais para evitá-lo. 

No caso sub oculo, da prova documental arregimentada nos 

autos, resta amplamente demonstrado o prejuir.o ao erário quando devendo zelar 

pela efetiva e eficiente prestação nos servi -os de saúde, assistência social e 

admirtstração em geral, agiram com negligei , ia nas providências que poderia 

adotar para coibir tais práticas. 

A expressão frustrar a licitude da licitação abrange quaisquer 

condutas que atentem contra a rigida observância legal que deve seguir o . 

procedimento licitatório, dando ensejo a fraudes, enriquecimento ilícito e toda 

sorte de favorecimentos de interesses particulares, equivale a dizer, a corrupção 

dos princípios, regras e fins da licitação, em prejuízo real da isonomia entre os 

postulantes e da seleção da proposta mais vantajosa para o Poder Público. 

Igualmente, incorreram os denunciados em ato de 

improbidade administrativa que atenta contr,i os princípios da administraç 
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MINISTÉRIO 1 JEJLICO •-• ESTADO DE SERGIPE 
1a  PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SIMÃO DIAS/SE 

Curadorias de Controle e Fiscalização do Terceiro Setor; Património Público e Previdência Pública; Defesa da Ordem Tributária; 
Meio Ambiente Natural, Artificial e Cultural; Direitos do Consumidor e Serviços de Relevância Publica; Direitos do Idoso e da 

Pessoa com Deficiência; Proteção dos Direitos da Mulher; e Controle Externo da Atividade Policial 

pública, previsto no art. 11, da Lei IV 8.429/92, estabelece que constitui ato de 

improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 

pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições.  

Assim, a condução irresponsável da Administração Pública, 

causadora de perniciosas consequências ao interesse público, não pode ser vista 

como "mera desorganização" ou "falta de habilidade" do gestor público, 

configurando verdadeira prática ,de improbidade administrativa, emergindo 

sempre que o administrador, através de atos ou omissões ilegais, realize gestão 

pública com grave ineficiência e deslealdade institucional, dentre outras possíveis 

inobservâncias aos deveres subjacentes à legalidade e demais princípios que regem 

a administração. Tal posicionamento já foi, inclusive, adotado pelo Egrégio STJ: 

ADMINISTRATIVO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ATO DE 
IMPROBIDADE — EX-PREFEITO — CONTRATAÇÃO 
DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOB O REGIME 
EXCEPCIONAL TEMPORÁRIO — INEXISTÊNCIA DE 
ATOS TENDENTES À REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO DURANTE TODO O MANDATO — OFENSA 
AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA 
MORALIDADE.(...) 2. Para a configuração do ato de 
improbidade não se exige que tenha havido dano ou prejuízo 
material, restando alcançados os danos imateriais.(...) 4. 
Diante das Leis de Improbidade e de Responsabilidade Fiscal,  
inexiste espaço para o administrador "desorganizado"e 
"clespreparado", não se podendo conceber que um Prefeito 
assuma a administração de um Município sem a observância 
das mais comezinhas regras de direito público. Ainda que se 
cogite não tenha o réu agido com má-fé, os fatos abstraídos 
configuram-se atos de improbidade e não meras 
irregularidades por inobservância do princípio da 
legalidade.5. Recurso especial conhecido em parte e, no 
mérito, improvido. (REsp 708.170/MG, 	. Ministra 
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Curadorias de Controle e Fiscalização do Terceiro Setor; 1-',..rrimônio Público e Previdência Pública; Defesa da Ordem Tributária; 
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EMANA C ALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

06/12/2005, 0J19/12!2005, p. 355) 

Impende ressaltar que para configurar a improbidade 

administrativa nestes casos basta a prova da ofensa a principio. Em consequência, 

os demandados atentaram contra us Princípios da Administração Pública previstos 

no artigo 37 da Constituição ..ederal, nt'iadamente os da ISONOMIA, 

LEGALIDADE, EFICIÊNCIA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, 

COMPETITIVIDADE e PROBIDApE ADMINISTRATIVA. 

A respeito do terna, a Lei n2  8.666/93 orienta a conduta do 

gestor na contratação do particular com a administração de forma que os 

princípios basilares do direito administrativo, como legalidade, isonomia, 

moralidade, entre outros, sejam respeitados. 

A regra é que qualquer pessoa, desde que capaz, possa 

participar do processo licitatOrio e ao fir,  1 do certame, o vencedor do 

procedimento possa contratar COM a administração pública. Ocorre que fere 

frontalmente a Lei n2  8.666/93, com ofensa aos princípios da moralidade e 

igualdade e da probidade administrativa, o {ato do gestor tentar camuflar o 

procedimento licitatório. 

, 	Neste cenário, em razão da violação das referidas normas, 

aos requeridos devem ser aplicadas as penalidades previstas no art. 12 da Lei n2  

8.429/92. 

"Art. 12. Independentemente das sanções penais, c is e 
administrativas previstas na legislação específica, stá o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às se intes 
cominações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativ mente, 
de acordo cum a gravidá,  do fato: 
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II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda 
dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se 
concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa 
civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar 
com o Poder Público ou recebe'r benefícios ou incentivos fiscais ou 
crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco 
anos; 

111 - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se 
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 
de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o 
valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de três anos. 

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz 
levará em conta a extensão do dano causado, assim como o 
proveito patrimonial obtido pelo agente." 

Indubitável é a prática do ato de improbidade por parte dos 

requeridos, razão pela qual cabe ao Poder Judiciário aplicar as sanções cabíveis. 

III — DOS PEDIDOS: 

Ante o exposto, requer o Ministério Público do Estado de 

Sergipe: 

a) Sejam notificados os requeridos, na forma do § 72, do art. 

17, da Lei n2  8.429/92, para, querendo, oferecerem manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias; 

"b)Após o recebimento da petição inicial, a citação dos réus, 

Tios termos do art. 17, § 92, da Lei n2. 8.429/92; 
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A condei. 3. dos reoueridos nas sanções previstas no 

art.12, incisos II e III, da Lei ng 8.42i, 	confonae individualizado 1 a 7 do item: II 

DOS FATOS. 

Decretação da perda dos bens ou valores em decorrência 

do ressarcimento ao erário da quantia equivalente a R$6.179.315,41 (seis milhões, 

cento e setenta e nove mil, trezentos e quirtz reais e quarenta e um centavos) 

correspondente aos valores recebidos, devida nente corrigida e atualizada pelos 

índices monetários do governo, nos termos do : rt. 12 da Lei 8.429/92; 

Decretação Lia perda da função pública, nos termos do art. 

12 da LIA; 

Suspensão , is direitos políticos pelo período de 05 (cinco) 

a 08 (oito) anos, também estabelec.d no art. 12 da LIA; 

Condemmo dos réu ç à multa civil prevista no art. 12 da 

Lei 8.429/92, no importe de até duas vezes o vai ,r do dano; 

Proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 

por intermédio de pessoa jurídica da qual sejain sócios majoritários, pelo prazo de 

cinco anos; 

A condenação dos réus ao pagamento das custas 

processuais; 

A produção de todos os meios de prova em -direito 

admitidos, requerendo desde já os depoir,:entos dos réus, e das seuintes 

testemunhas: 
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Cristinao Viana Meneses, ex-vereador do Município de 

Simão Dias, residente na Rua Pierre Andrade Freitas, n2  84, 

Centro, Simão Dias/Se. 

Fábio Rabelo de Menezes, vereador do Município de Simão 

Dias, residente na Rua Presidente Vargas s/n, Centro, Simão 

Dias/Se. 

Irailde de Oliveira Souza, vereadora do Município de Simão 

Dias, residente na Rua Presidente Vargas s/n, Centro, Simão 

Dias/Se. 

José Carlos Santos, ex-vereador, Rua Altamiro Moura, n2  64, 

Centro, Município de Simão Dias. 

Rogério Almeida Nunes, vereador do Município de Simão 

Dias, residente na Rua Presidente Vargas s/n, Centro, Simão 

Dias/Se. 

Dá-se à causa o valor de R$6.179.315,41 (seis milhões, cento e 

setenta e nove mil, trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos). 

Simão Dias (SE), 26 de março de 2019. 

RICAR lO SOBRA OUSA 
Pros otor d ustiça 
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