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NÚCLEO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO REALIZA GRUPO DE 
TRABALHO EM PONTA PORÃ

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul reuniu, em Ponta Porã, um grupo de trabalho com 
foco nas atividades do Centro de Apoio Operacional 
do Patrimônio Público.

A abertura oficial da reunião contou com a 
presença do Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar 
dos Passos e demais membros da Instituição.

Programação

Promotores e Procuradores de Justiça presentes 
no grupo de trabalho terão ao longo do dia uma 
programação voltada para apresentação dos trabalhos 
desempenhados pelo Núcleo do Património Público.

Na parte da manhã, mo Procurador de Justiça 

Antonio Siufi Neto iniciou os trabalhos com 
apresentação do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, em 
seguida o Promotor de Justiça Fábio Ianni Goldfinger 
apresentou o Grupo de Trabalho “Núcleo do 
Patrimônio Público e as Estratégias de Enfrentamento 
à Improbidade Administrativa”.

A reunião foi  encerrada pelo Procurador de 
Justiça Antonio Siufi Neto, que concluirá os trabalhos 
realizados ao longo do dia.

Grupo de Trabalho do Patrimônio Público



MPMS INSTAURA INQUÉRITO CIVIL PARA APURAR 
NOMEAÇÕES IRREGULARES EM PARAÍSO DAS ÁGUAS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul, por meio do Promotor de Justiça Matheus Macedo 
Cartapatti, instaurou Inquérito Civil para apurar 
supostas nomeações irregulares de funcionários 
públicos para cargos em comissão, fora das hipóteses 
e condições prescritas no inciso V do artigo 37 da 
Constituição Federal de 1988, no âmbito do Poder 
Legislativo e Executivo do Município de Paraíso das 
Águas (MS).

De acordo com a denúncia, recebida pela Ouvidoria 
do Ministério Público Estadual, no município de 
Paraíso das Águas existem algumas contratações 
de cargos técnicos sem o devido concurso. Ainda 

segundo a denúncia, na Prefeitura, o Contador 
não é concursado; na Câmara Municipal, tanto o 
advogado quanto o contador não são concursados, 
não residem no Município e não cumprem carga 
horária. O contador vem apenas às sextas-feiras no 
período da tarde para assinar os documentos, já o 
advogado, apenas às segundas-feiras para a reunião e 
posteriormente para a sessão ordinária.

Contratações

MPMS RECOMENDA QUE PREFEITO EXONERE SERVIDORES 
COM VÍNCULO PARENTAL

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul, por meio do Promotor de Justiça George 
Zarour Cezar, fez duas Recomendações ao Prefeito 
do Município de Ribas do Rio Pardo, Paulo César 
Lima Silveira, para exonerar os servidores Nathalia 
Fontebassi e Genésio Fontebassi, pela existência de 
vínculo parental.

De acordo com as Recomendações, foram 
instaurados dois procedimentos preparatórios que 
identificaram a configuração de nepotismo nos casos.

Segundo a Recomendação, o servidor efetivo 
Genésio Camargo Fontebassi foi nomeado para o 
exercício de função na equipe de apoio das licitações 
realizadas pelo Município de Ribas do Rio Pardo, na 
modalidade Pregão Presencial, por meio do Decreto 
nº. 003, de 11 de janeiro de 2017, publicado no Diário 
Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso 
do Sul nº. 1764. Foi atribuída ao servidor efetivo a 
função gratificada FG-1, a partir de 01 de fevereiro de 
2017, ou seja, no início do mandato eletivo do atual 
Prefeito Paulo César Silveira de Lima.  Ainda segundo 
a Recomendação, a nomeação do servidor, cunhado 
do atual Prefeito, para integrar a equipe de apoio nas 

licitações realizadas pelo Município, na modalidade 
Pregão Presencial, bem como, a atribuição da 
função gratificada FG-1, ferem os princípios da 
isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade 
administrativa.

Já a contratação temporária da servidora pública 
Nathalia Fontebassi, se deu na forma de convocação 
para professora de ensino básico, tendo em vista a 
necessidade do exercício de 16h/a (dezesseis horas-
aulas) em substituição de vaga ocupada por servidora 
efetiva, bem como de 20h/a (vinte horas aulas), para 
prestar serviços na biblioteca do SESI, localizada 
no Município. Essas contratações temporárias se 
deram, respectivamente, de 01/02/2017 a 14/07/2017, 
e, 13/02/2017 a 14/07/2017, por conseguinte, no 
início do mandato eletivo do atual Prefeito Paulo 
César Silveira de Lima. A contratação temporária da 
servidora, sobrinha do atual Prefeito, também fere 
os princípios da acessibilidade aos cargos públicos, 
isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade 
administrativa.



RECOMENDAÇÃO DO MPMS PEDE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR 
EM ROCHEDO

Nepotismo

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul, por meio do Promotor de Justiça Thiago 
Bonfatti Martins, recomendou ao Prefeito de 
Rochedo (MS) que exonere, no prazo de 10 dias, 
Geovanny Teodoro da Conceição do cargo de 
Psicólogo, com lotação no Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS).

De acordo com a Recomendação, chegou ao 
conhecimento do Ministério Público Estadual a 
notícia de que o Prefeito, Francisco de Paula Ribeiro 
Junior, em total desrespeito à Constituição Federal, 
violou a vedação de nepotismo, ao contratar, sem 
concurso público, Geovanny Teodoro da Conceição 
para exercer o cargo de Psicólogo, com lotação 
no CRAS, vinculado à Secretaria Municipal de 
Assistência Social, cuja Secretária é sua genitora Edi 

Terezinha Theodoro.
O Promotor de Justiça considerou que tal 

conduta praticada pelo Prefeito Municipal confere 
à Administração Pública traços de um verdadeiro 
“negócio de família”, pois, valendo-se do poder 
que ostenta, favoreceu parente de sua Secretária 
Municipal de Assistência Social, cargo de confiança 
nomeado livremente pelo Chefe do Poder Executivo.

O Prefeito tem prazo de 10 dias para 
informar a Promotoria de Justiça se acatou ou 
não à Recomendação. Fica advertido de que o 
descumprimento da Recomendação ensejará à 
adoção das medidas administrativas e judiciais 
cabíveis, em caso de omissão e manutenção da 
situação fática em tela.



Com intuito de regularizar a contratação de 
mão de obra para o exercício das atividades-fim 
da Administração Pública de Angélica (MS), o 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, 
por meio do Promotor de Justiça Romão Avila Milhan 
Junior, incluiu um Aditivo ao Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) firmado com a Prefeitura, 
representada pelo Prefeito Roberto Silva Cavalcantti.

O TAC foi celebrado nos autos do Inquérito Civil n. 
004/2015, no qual a Prefeitura reconheceu que grande 
parte dos contratos firmados para a execução dessas 
atividades-fim, há muito tempo, vêm sendo efetivados 
em desacordo com a Constituição Federal, a qual, no 
seu artigo 37, inciso II, exige a regra geral do concurso 
público, cujas exceções são explicitadas pela própria 
Carta Magna.

De acordo com o Termo, a Prefeitura comprometeu-
se, dentre outras cláusulas, até o dia 19 de outubro  de 
2016, em promover a reversão de todos os servidores 
públicos efetivos que se encontravam em desvio 
de função para os cargos de origem, bem como o 
aproveitamento de todos os servidores colocados 
em disponibilidade em razão da extinção do cargo, 
notadamente, dos ocupantes dos cargos de Auxiliar 
de Serviços Diversos (ASDs), isso para que o cargo 
irregularmente ocupado fique disponível para o 
ingresso de aprovado no concurso público; abster-
se de celebrar contratações temporárias; e realizar 
concurso público e que, concluído o concurso público 
e homologado para os devidos fins, deveria efetivar as 
devidas nomeações e posse dos aprovados para que, a 
partir de então, todos os cargos estejam preenchidos 
por concurso público, com a consequente exoneração 
daqueles contratados sem concurso público e 
ocupantes de vagas puras.

Diante dos fatos, o Promotor de Justiça realizou 
reunião e ficou acordado que o Termo de Ajustamento 
seria aditado com as seguintes cláusulas: nomeação 
imediata dos aprovados no concurso público, dentro 
da necessidade da Administração, sobretudo para 
suprir as vagas puras ocupadas por contratados; 
havendo necessidade de criação de novos cargos de 
provimento efetivo, o compromissário deverá criá-

los mediante o encaminhamento de Projeto de Lei à 
Câmara Municipal até o dia 28 de agosto de 2017; com 
a posse dos candidatos aprovados no concurso público, 
a Prefeitura se obriga a rescindir todos os contratos 
temporários realizados sem base em processo seletivo, 
até o dia 28 de agosto de 2017; caso seja extremamente 
necessária a contratação temporária para ocupar uma 
vaga que está provisoriamente disponível em razão 
do afastamento do servidor público efetivo titular 
ou para vaga pura que os cargos não foram ofertados 
no concurso público, tais como professores e gari, o 
compromissário se obriga a realizar Processo Seletivo 
de Provas, o qual deve ter seu resultado homologado, 
até o dia 30 de outubro de 2017; e em caso de 
necessidade de se realizar contratações temporárias, 
o compromissário se obriga a respeitar a ordem de 
classificação do Processo Seletivo a ser realizado no 
prazo acima, devendo os contratos, a partir daquela 
data (30/10/2017), exceto o dos professores, que serão 
realizados para o primeiro semestre letivo de 2018.

Considerando que os cargos em comissão de 
Procurador Jurídico e de Controlador Jurídico, que 
tem natureza de direção ou chefia, no entanto, estão 
destituídos de estrutura organizacional, mormente 
em razão da ausência de lotação de servidores 
públicos efetivos que são subordinados a estes ‘chefes’, 
a Prefeitura se obriga a regularizar tais cargos com a 
consequente criação dos órgãos ou com a extinção 
dos presentes cargos, até o dia 28 de agosto de 2017; 
considerando a notícia de fato de que o compromissário 
realizou a contratação de escritório de advocacia 
para a prestação de serviços de assessoria jurídica, o 
Município se obriga a realizar a rescisão deste contrato 
até o dia 30 de outubro de 2017; e considerando a 
informação de que ainda resta servidores em desvio 
de função e que alguns auxiliares de serviços diversos 
(ASDs) estão irregulares, o compromissário se obriga 
a regularizar tais situações até o dia 28 de agosto de 
2017.

COM ADITIVO EM TAC, PREFEITURA DE ANGÉLICA TEM PRAZO 
PARA REGULARIZAR SEU QUADRO DE PESSOAL

Termo de Ajustamento



MPMS AJUÍZA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DEVIDO A 
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EM CONCHA ACÚSTICA

Coxim

O Ministério Público Estadual, por meio da 1ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de Coxim, que 
tem como titular o Promotor de Justiça Marcos André 
Sant’Anna Cardoso, ajuizou uma Ação Civil Pública 
com base no Inquérito Civil nº 027/2012, visando 
obrigar o município a promover a reforma ou a 
demolição da Concha Acústica localizada Praça João 
Ferreira de Albuquerque, na cidade de Coxim.

Na Ação Civil Pública, o Promotor de Justiça 
também pede a condenação, por prática de atos de 
improbidade administrativa, e reparação de danos ao 
patrimônio público (materiais e morais coletivos) em 
face do Prefeito Municipal de Coxim Aluízio Cometki 
São José; da ex-Prefeita e atual Vereadora, Dinalva 
Garcia Lemos Morais Mourão; dos ex-Secretários 
de obras Guidson Marques Garcia, Celino José de 
Oliveira, Carlos de Oliveira Resende; do Secretário 
Municipal de obras Eliezer Ferreira da Silva; do 
responsável pela criação e elaboração do projeto da 
concha acústica, Aspano Sebastião Timóteo e da 
empresa que promoveu a construção, a Projetando 
Arquitetura e Construções Ltda, representada por 
José Moacir Bezerra Filho.

O MPE pediu a imposição de obrigação de fazer 
ao município, sob pena de multa, para que, no 
prazo de 90 dias, promova as obras necessárias para 
a reforma da Concha Acústica e sua adaptação às 
normas de acessibilidade do direito brasileiro; acaso 
estudo técnico demonstra que não é viável promover 
a reforma do equipamento público, o MPE requereu 
a demolição da obra e condenação de todos os réus a 
indenizar os cofres públicos na totalidade dos gastos 
tidos pelo município.

O valor destinado à obra foi de R$ 250.000,00 
de recursos federais e R$ 17.500,00 de recursos 
municipais, totalizando R$ 267.500,00.

Conforme a ação, desde a construção irregular 
da Concha, que – além de apresentar defeitos 
estruturais gravíssimos e não ter respeitado as 
normas de acessibilidade –, “os Prefeitos e Secretários 
Municipais de obras que assumiram a administração 
de município nada fizeram para eliminar ou diminuir 
o dano que a população de Coxim sofreu com a 

construção da aludida Concha Acústica, que restou 
interditada desde 2011”, afirmou o Promotor.

O Promotor de Justiça, ainda, destaca que a 
Concha Acústica, que está localizada no coração da 
cidade de Coxim, tornou-se um lugar de abandono, 
tristeza, mau cheiro, degradação; antro onde se 
reúnem pessoas para praticar o vandalismo e o uso de 
substâncias entorpecentes e álcool. Em nada se parece 
com a ideia original, de ser um ambiente de celebração 
de eventos culturais para o fortalecimento dos laços 
de cidadania que devem unir todos os Coxinenses.

Situação
Em 2008, foi edificada no centro do município de 

Coxim uma Concha Acústica, que foi devidamente 
inaugurada. A obra apresentou problemas estruturais 
com risco de desabamento e foi interditada no dia 2 
de fevereiro de 2011.

Desde a data da interdição, as autoridades 
municipais não promoveram nenhum ato para 
viabilizar a reforma do equipamento público, que está 
em estado de total abandono e se tornou fator de risco 
à saúde e a vida dos cidadãos coxinenses.

Os laudos periciais demonstram que a obra não 
possui acessibilidade e a interdição decorreu de 
equívocos no projeto, na construção e na manutenção 
do bem público.

Em 27 de abril de 2009, o Ministério Público 
Estadual, por meio do DAEX (Departamento Especial 
de Apoio às Atividade de Execução) realizou vistoria 
na Concha Acústica, a fim de verificar a qualidade 
e a estrutura da obra e para verificar o atendimento 
às regras de acessibilidade. Os peritos relataram que 
as instalações físicas da Concha Acústica de Coxim 
apresentavam diversas irregularidades, tais como: 
calçada em torno do terreno com largura abaixo da 
mínima admitida; poucos rebaixamentos na calçada; 
rampa na frente da concha e arquibancada com 
inclinação acima do permitido, rampa na lateral com 
inclinação superior ao permitido; ausência de piso 
tátil; ausência de espaço apropriado para usuário de 
cadeira de rodas na arquibancada, entre outras.



MPMS INSTAURA INQUÉRITO CIVIL PARA APURAR 
IRREGULARIDADE EM OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UBS 
BONANÇA

Investigação

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 
Sul, por meio do Promotor de Justiça Humberto Lapa 
Ferri, instaurou Inquérito Civil para apurar eventual 
ato de improbidade administrativa decorrente da 
não realização das obras de ampliação da Unidade 
Básica de Saúde Bonança, apesar da homologação e 
adjudicação do certame.

De acordo com a Notícia de Fato nº 01.2016.6713-
2, o Ministério Público Estadual recebeu a denúncia 
de que ocorreu licitação para a ampliação da UBS 
Bonança, publicada no Diário Oficial (DOMS nº 
8.878, pág. 45), com a homologação e a adjudicação 
do certame no dia 11.03.2015, porém até o momento 
nenhuma obra foi realizada.

Após o recebimento da denúncia, foi instaurado o 

Procedimento Preparatório 06.2017.00000102-1, no 
qual consta a tentativa de agendamento de reunião com 
o Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos para verificar a intenção do Município de 
Campo Grande na execução da obra, com previsão de 
data, ou eventual rescisão do contrato celebrado e até 
agora não houve o mencionado agendamento.

Considerando a necessidade de apuração dos fatos 
noticiados, suas causas e eventuais responsabilidades, 
e que ao Ministério Público Estadual, por meio da 31ª 
Promotoria de Justiça, compete apurar eventual ofensa 
aos princípios da Administração Pública, bem como 
atos de improbidade administrativa, o Procedimento 
Preparatório foi convertido em Inquérito Civil.



MPMS RECOMENDA AO MUNICÍPIO DE DOURADOS QUE NÃO 
REALIZE CONTRATAÇÃO OU CONVÊNIO COM A EMPRESA 
UNIAUD

Investigação

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul, por meio dos Promotores de Justiça Ricardo 
Rotunno e Etéocles Brito Mendonça Dias Junior, 
recomenda à Prefeita e ao Secretário Municipal 
de Saúde de Dourados (MS) que se abstenham de 
realizar qualquer contratação ou convênio, com a 
empresa UNIAUD (Unidade Auditiva de Dourados).

Para fazer a Recomendação Conjunta, os 
Promotores de Justiça levaram em consideração que 
foi instaurado, na Promotoria de Justiça, o Inquérito 
Civil nº 06.2016.000097-3, com o objetivo de apurar a 
ocorrência de eventuais irregularidades em contrato 
da Prefeitura de Dourados com empresa que presta 
serviços de audiologia com recursos do SUS (Sistema 
Único de Saúde), no bojo do qual foram realizadas 
diversas diligências que dão subsídio à tese inaugural.

O Componente Municipal de Auditoria do SUS, 
após análise, apontou para a existência de “atividade 
em andamento” visando apurar possíveis pagamentos 
indevidos à UNIAUD, em especial pelo fato de terem 
sido constatados pagamentos por procedimentos/
atendimentos alegados como realizados pelo 
prestador, mas em favor de pacientes cujo óbito 
ocorreu em data anterior ao suposto atendimento de 

saúde auditiva.
Os Promotores de Justiça consideraram ainda que, 

no mesmo sentido, foi promovida a oitiva de cidadãos 
que constavam na lista de supostos atendimentos 
realizados pela UNIAUD, alguns dos quais afirmaram 
não ter sido atendidos nas datas e conforme relatório 
entregue ao SUS. Consideraram também que a 
despeito da ciência acerca da tramitação de tal 
procedimento, bem como dos indícios da ocorrência 
de irregularidades na execução do contrato firmado 
pelo Município de Dourados com a empresa 
UNIAUD, chegou ao conhecimento do “Parquet” 
a intenção de recontratação de tal prestadora de 
serviços.

O Ministério Público Estadual deverá ser 
comunicado, no prazo de até 10 dias, a partir do 
recebimento da presente, se as autoridades acolherão 
ou não a Recomendação, devendo ser encaminhados, 
fundamentadamente, os motivos de eventual recusa, 
sob pena da adoção das medidas judiciais cabíveis



DESDOBRAMENTO DA “OPERAÇÃO TOQUE DE MIDAS I” 
RESULTA EM INDISPONIBILIDADE DE BENS

Fraude em licitações

O Juiz titular da Vara Única da Comarca de Sete 
Quedas (MS) decretou a indisponibilidade de bens de 
pessoas físicas e jurídicas investigadas conjuntamente 
pelo GECOC (Grupo Especial de Combate à 
Corrupção) e a Promotoria de Justiça de Sete Quedas, 
por envolvimento em fraude em licitações para 
compra de gêneros alimentícios para a merenda 
escolar no Município de Paranhos (MS).

A medida, decretada na Ação Civil Pública por Ato 
de Improbidade Administrativa movida em face dos 
investigados, é desdobramento da “Operação Toque de 
Midas I”, desencadeada pelo GECOC conjuntamente 
com a Polícia Federal e Controladoria-Geral da União 
no mês de abril deste ano. Durante a operação, foram 
cumpridos mandados de busca e apreensão na sede 
da Prefeitura Municipal de Paranhos e de algumas 
empresas localizadas naquele Município e na cidade 
de Ponta Porã, bem como mandado de condução 
coercitiva de um servidor público municipal.

A investigação e a Ação Civil Pública derivaram de 
informações colhidas pela CGU durante fiscalização 
realizada no Município de Paranhos, que identificou 

irregularidades em dois Pregões Presenciais realizados 
no ano de 2015. Durante a análise dos documentos, foi 
constatado pela CGU superfaturamento na aquisição 
de gêneros alimentícios, bem como indícios de 
montagem nos procedimentos licitatórios, inclusive 
com a falsificação de documentos.

A investigação apurou prejuízo estimado na ordem 
de R$ 1.723.286,08.

Com a Ação Civil Pública, o Ministério Público 
Estadual pleiteia não só o ressarcimento dos prejuízos 
causados, como também a condenação dos envolvidos 
no pagamento de multa civil, perda dos direitos 
políticos, proibição de contratar com o Poder Público 
e perda da função pública.

INQUÉRITO CIVIL APURA IRREGULARIDADES COM 
FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS EM BONITO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
do Sul, por meio do Promotor de Justiça João 
Meneghini Girelli, instaurou Inquérito Civil para 
apurar irregularidades com funcionários públicos 
comissionados lotados no Balneário Municipal de 
Bonito (MS).

De acordo com os autos, que tem como requeridos 
Greik Goulart, Leonel de Souza Brito, Ex-Prefeito; 
Lucas Martins da Rocha, Rogério Alves, Ex-Diretor de 
Turismo; Rosemeire Ricaldes Rocha, Juliane Ferreira 
e o Município de Bonito, funcionários públicos 
comissionados estão exercendo atividades alheias ao 
cargo de assessoramento e chefia, para os quais foram 
nomeados.

Segundo também o Procedimento Preparatório, 
Greik Goulart, Lucas Martins da Rocha e Rosemeire 
Ricaldes Rocha foram contratados para os cargos 

de assessoramento e chefia, mas exerciam função 
de porteiros no Balneário Municipal. À época, o 
ex-prefeito Leonel de Souza Brito havia firmado 
um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
comprometendo-se a não praticar fatos análogos 
ao noticiados neste feito, no entanto, nomeou os 
funcionários mencionados, demonstrando a má-fé 
do administrador público.

Diante dos fatos, o Promotor de Justiça João 
Meneghini Girelli converteu o Procedimento 
Preparatório em Inquérito Civil para colher elementos 
para subsidiar a atuação ministerial.



MPMS RECOMENDA AO DETRAN QUE EXONERE 
COMISSIONADOS COM DESVIO DE FUNÇÃO

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por 
meio do Promotor de Justiça Humberto Lapa Ferri, 
titular da 31ª Promotoria de Justiça recomendou 
ao Diretor-Presidente do Detran-MS que exonere, 
no prazo de 30 dias, todos os ocupantes de cargo 
em comissão alheios às funções de chefia, direção e 
assessoramento que ocupam indevidamente o Cargo 
de Assistente de Vistoria e Identificação Veicular.

Conforme a Recomendação, também fica 
estabelecido que preencha as vagas existentes do 
cargo de assistente de vistoria e identificação veicular 
com eventuais aprovados remanescentes do Concurso 
Público de Provas e Títulos para ingresso no Quadro 
Permanente de Pessoal do Departamento Estadual 
de Trânsito de Mato Grosso do Sul/DETRAN-MS – 
Edital nº 01/2014.

Para fazer a Recomendação, o Promotor de Justiça 
levou em consideração a instauração do Inquérito 
Civil nº 06.2015.00000304-4, na data de 26.07.2016, 
com vistas a apurar eventual ato de improbidade 
administrativa no âmbito do Detran, decorrente da 
realização de vistorias por servidores comissionados, 
e não concursados, incorrendo em desvio de função, 
em discordância com a Lei nº 3.841, que organiza a 
carreira do Detran, onde estabelece como atividade 
dos Assistentes de Vistoria e Identificação veicular 
realizarem as vistorias, bem como a não realização de 
concurso para vistoriador.

O Promotor de Justiça levou em consideração 
ainda que ficou evidenciado, no andamento do 

inquérito civil, que o cargo de Assistente de Vistoria 
e Identificação Veicular deve ser preenchido por 
servidor efetivo, a teor da Lei nº 3841/2009 que dispõe 
sobre a organização do Grupo Gestão Institucional da 
Carreira - Gestão de Atividades de Trânsito do quadro 
de pessoal do Detran.

Considerou ainda, que as funções inerentes 
ao mencionado cargo de Assistente de Vistoria e 
Identificação Veicular não se enquadram nas funções 
de Direção, Chefia e Assessoramento, únicas que 
admitem o preenchimento.

E, por fim, considerou que a documentação 
apresentada pelo Detran revela que nas cidades de 
Água Clara, Angélica, Aparecida do Taboado, Aral 
Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Bodoquena, 
Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, 
Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, 
Corumbá, Eldorado, Fátima do Sul, Itaquiraí, 
Ivinhema, Juti, Laguna Caarapã, Nova Alvorada do Sul, 
Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rochedo, 
Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora 
e Três Lagoas há servidores comissionados exercendo 
atividades de vistoria veicular, que seriam restritas 
aos concursados no cargo de Assistente de Vistoria e 
Identificação Veicular

Recomendação



Nepotismo

MPMS RECOMENDA A PREFEITO QUE EXONERE SERVIDORES 
PELA PRÁTICA DE NEPOTISMO

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por 
meio do Promotor de Justiça em substituição legal, 
Douglas Silva Teixeira, recomendou ao Prefeito do 
Município de Camapuã, Delano de Oliveira Huber, 
que, no prazo de 7 (sete) dias, exonere Almir de 
Oliveira Ávila Júnior, Diretor de Defesa Civil; Fabiane 
Tozzo Rocha, Chefe de Departamento de Gestão de 
Benefícios, Vanda Luzia Andrade Lima, Professora 
Municipal Convocada sem processo seletivo, e Juliana 
Lima Miranda, estagiária contratada pelo Município 
de Camapuã, todos pela prática de nepotismo.

Para fazer a Recomendação, o Promotor de Justiça 
levou em consideração que a prática de nomear 
parentes, cônjuges ou companheiros para exercer 
cargos e funções no âmbito da Administração 
Pública, sem aprovação em concurso público, ofende 
o princípio da acessibilidade aos cargos públicos, 
bem como os princípios constitucionais da isonomia, 
impessoalidade e moralidade (art. 5º e 37 da 
Constituição Federal).

Considerou, ainda, que a contratação de Almir de 
Oliveira Ávila Júnior, filho do Presidente da Câmara 
Municipal de Camapuã, Almir de Oliveira Ávila, que 
é autoridade nomeante no Poder Legislativo local, 
fere os princípios administrativos da acessibilidade 

aos cargos públicos, da isonomia, da legalidade, da 
impessoalidade e da moralidade administrativa.

E, por fim, considerou que Wilson Tadeu Lima 
ocupa o cargo comissionado de Secretário Municipal 
de Assuntos Jurídicos de Camapuã, que a sua nora 
Fabiane Tozzo Rocha, foi nomeada para o cargo 
comissionado de Chefe de Departamento de Gestão 
de Benefícios da Secretaria Municipal de Assistência 
Social de Camapuã, que a esposa de Wilson, Vanda 
Luzia Andrade Lima, foi contratada, sem passar por 
processo seletivo, para prover o cargo de professor 
convocado do Município de Camapuã e, ainda, que a 
sobrinha deste, Juliana Lima Miranda, foi contratada 
para a função de estagiária da Prefeitura Municipal de 
Camapuã.

Para o Promotor de Justiça Douglas Silva Teixeira, 
a violação aos princípios da Administração Pública 
pode ensejar a responsabilização do agente público 
por ato de improbidade administrativa, conforme 
preconiza o artigo 11 da Lei 8.429/92.

Em caso de não cumprimento da Recomendação, 
ensejará a interposição das medidas administrativas e 
judiciais cabíveis, em caso de omissão e manutenção 
da situação fática em tela.



MPMS APOIA POLÍCIA FEDERAL E CGU EM OPERAÇÃO QUE 
APURA DESVIO DE VERBAS NA PREFEITURA DE TRÊS LAGOAS

Três Lagoas

A POLÍCIA FEDERAL de Três Lagoas, em conjunto 
com a CGU e a 8ª Promotoria de Justiça de Três 
Lagoas, deflagrou no dia 12 de setembro a Operação 
Cambota que investiga esquema criminoso de desvio 
de recursos públicos na Prefeitura Municipal de Três 
Lagoas/MS.

Aproximadamente 67 policiais federais estão 
cumprindo 13 Mandados de Condução Coercitiva e 
07 Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela 
3ª Vara Criminal de Três Lagoas. Os mandados estão 
sendo cumpridos nas cidades de Três Lagoas/MS e 
Dourados/MS.

Os investigados podem responder pelos crimes 
de organização criminosa, estelionato qualificado, 
corrupção ativa e passiva, cujas penas somadas 
podem chegar a 26 anos de prisão.

As investigações dizem respeito ao período de 
2015 e 2016, quando verificou-se que um grupo 
de servidores da Prefeitura em associação com 
alguns empresários do ramo de oficinas, estariam 
direcionando e superfaturando serviços decorrentes 
de contrato de manutenção da frota de veículos da 
Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.

Além do direcionamento dos serviços, verificou-
se que o grupo criminoso gerou prejuízos estimados 

em até R$800.000,00 (oitocentos mil reais), 
principalmente com sobrepreço nas peças e serviços 
prestados.

Houve casos em que foi constatado 
superfaturamento na ordem de até 486% 
(quatrocentos e oitenta e seis por cento) do valor das 
peças substituídas pelas oficinas mecânicas.

As investigações contaram com o apoio da 
Controladoria Geral da União – CGU em Campo 
Grande/MS, que realizou minuciosa análise nos 
contratos e serviços prestados pelas oficinas 
envolvidas no esquema durante o biênio 2015/2016.

Cambota é o nome popular do Virabrequim, peça 
responsável pela movimentação do automóvel. Como 
a fraude consistia em direcionar e majorar serviços 
nos automóveis da frota, o nome faz alusão à atuação 
policial, no sentido de desarticular a organização 
criminosa impedindo sua movimentação.

Os investigados serão conduzidos para a Polícia 
Federal em Três Lagoas/MS, onde serão ouvidos e 
permanecerão à disposição da Justiça Estadual.

Foi concedida entrevista coletiva à imprensa às 
10h30min, na Delegacia da Polícia Federal em Três 
Lagoas/MS, com mais detalhes sobre a operação.




