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RECORENDACA0 ADMINISTRATIVA
Inqutrito Civil n. 272#019

0 Minist6rio Ptiblico do Estado de Sao Paulo, por meio da

Promotoria de Justica de Defesa do Patrim6nio Pthlico e Repressao dos Atos de Improbidade
Adlninistrativa da Comarca de Aparecida, pela Pi.omotora de JustiSa subscritora, com fulcro no
artigo 27, patgrafo inico, inciso IV, da Lei n° 8.625/93, no artigo 113, §1°, da Lei

Complementar Estadual n° 734/93 e no artigo 94 do Ato Normativo n° 484/06-CPJ;

Considerando que incumbe ao Minist6rio Pdblico a defesa do
patrim6nio ptiblico e social, da moralidade e efici6ncia administrativas e de outros interesses
difusos e coletivos, na forma do artigo 127, £`caput" e artigo 129, incise Ill, ambos da

Constituicao Federal, ben como do artigo 25, inciso IV, alinea "a", da Lei n° 8.625/93:

Considerando a relevfrocia e a magnitude das atribui€6es
conferidas ao Minist€rio Ptiblico no tocante a defesa do patrim6nio ptiblico, por for?a do ar{igo
129, inciso lil, da CF e das disposi?6es da Lei n° 7.347/85;

Considerando que a recomendap5o e instrumento des{inadcS i
orientap5ode6rgaospriblicosouprivados,paraquesejamcumpridasnormasrelativasadir€i€i`S

e deveres assegurados ou decorrentes das Constituig5es Federal e Estadual e sert-ifiis <j€
relevancia priblica e social;
Considerando que sac princfpios norteadores da AdministF3¥`£R`rt,I

Ptiblica e de seus respectivos gestores a legalidade. a irxpgssoalidade, a moralidade. a

publicidade e a efici€ncia;

Considerando que a Autarquia Municipal SAAE nao possui
controle efetivo do usa e dos gastos com seus veiculos oficiais (mormente no que toca ds

despesas com combustiveis, quilometragem rodada, destino etc);
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Cousiderando que a ausencia de controle do uso dos beus
pdblicos e dos gastos ptiblicos dificulta a atio das institui€des incumbidas da fiscalizapao de
como o dinheiro pdblico vein sendo aplicado;

Cousiderando a necessidade de melhorar a forma como
atualmente vein sendo feito o controle do uso dos seus veiculos oficiais, implantando-se
controle mais eficaz;
RE_a_QLYE:

RECOMENDAR a Excelentfssima Senhora Prefeita Municipal

de Aparecida e ao Senhor Diretor do SAAE que, doravante, adotem medidas efedvas visando
controlar todo o dispendio de recursos pthlicos percebido com os vefculos oficials dr autarquia
municipal, incluindo o abastecimento, a manutengao e todas as demais despesas realizadas

dunnte as viageus e trajetos realizados com tais veiculos, providenciando, sem prejulzo de
outras medidas, o seguinte:
a) Seja elahorada planilha minueiosa do uso dns `'eiculos do

SAAE, identificando-se: data da viagem, horfuo de saida, veiculo utilizado, quilom€tragem
inicial, horferio de chegada3 quilometragem final. !E.£gtipo (inc±tisiye . deptro .do .MIIHi€fpi9i

motorista responsavel (que ficarfe incunbide do preenchimento da planilha e a assinarat. dados

e assinatura do solicitante do transporte, evenuais passageiros, e, sobretudo, a finalided€ neha

quul fom o velculo utihado. ainda que Se__tra±e de tmmDorte dentro do MunicJPEQ:
A plallha deverd confer, ainda, informap6es sobs a ds€£ dl¥
abastecinento do veiculo, quilometragem, quantidade (titros) e tipo de combustivel i gasiisigi£.
alcooL diesel), apontando-se o n° da Nota Fiscal atinente ao abastecimento, ainda que Fe±`er::€i\

docunento fiscal compreenda tanibem abastecimentos realizados na mesma ocasifro piir Su€fits
veiculos da municipalidade;
b) Para o efetivo controle da forma como vein sendQ gas{o c%

dinheiro ptiblico, todas as despesas decorrentes de viagens intermunicipais ou interestaduais

(pedagios, alimentapao, estacionanento, estadia etc.) deverao ser doci:mentadas pelo setoF
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apresentados recibos e outros documentos comprobat6rios dos gastos. inclusive as ordens de

empenho emitidas pela Municipalidede;
c) Os vciculos de grande ports (retroescavadeiras, tratores` etc.)
qui` nao possuam dispositi\.o de controle de .`ua quilometragL`m, deverao ter planilha pr6pria`

identificando-se data. hordrios em qua 1`oram utilizados. uncionario responsavel por opcrar o

maquinario (que devefa assinar a plani]ha), a obrfl ou servi¢o ptiblico em que foram usados.

hem como todas as informa€des contidas Ilo item "b" desta Rccomendagao Administrativa;
d) DeverLio .ser ev'itirdos rasLIfas c acrsscimos irregulares nas
planilhas. tudo no al¥ de tornar l€gi\'el os dadl!s iii`las lantados:

e) Dever5o scr man[idos instalados e |igados os dispositivos gp6'

em todos os veiculos da autarquia municipal -inclusive aqueles de uso exclusivo do Dwhtor

I:xecutivo da Autar
Para garantii. o efi`ti\,Jo cumpi.imento dcssa clausula` cabe ao

Diretor do SAAE indicar servidor de carl.eira ccimo gestor do contrato, ben c{)mo orientar o

Chefe do Setor de Transporte a verificar` com periodicidade, o efetivo funcionamento do
cquipamento &F» em cada urn dos veiculos` atcsti`ndo-se em planilha especiflca.
1.i 'T`odos os vefcu]t]s tjficiais do Munici

de uso exclusivo tlo

- inclusive aQueles

Diretor Exei`utivo Jl:L±±}±±8±q±gj±± - d±2±re..pr._..a.p.r ..,. devidamente

id_en_tificados mediante a afixacao a_e adestt.p=§. conforme a padronizBcao prevista no Decreto
Executivo n. 4.622/2()19, devendo €i senhora prc.feita adotar as providencias nccessarias para
revogar o art. 4°` que exclui tal exigc-ncia com rclii?ao aos \,'ciculos de uso exclusivo do Prefeito

e do Diretor do SAAl;;
g) As cha\'es dt t{jdos {)s \'c`iculos devcm ser armazenadas no

mesmo local, garantindo-se que no in(jmento d{} sua retirada seja feito o controle. mediante
p]anilha, do solicitantc, dia e hordrio da entrcga e da devolu?ao:
Estn Rccomi`nd{i¢:ltj nao in\Jiabili?,a` nem prejudica a adocao de

outros m6todos mais eficientes dos qu€iis a Administrfi¢ao piissa sl] \'aler para o efetivo controle
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dos gastos com seus veicu]os oficiftis` ziinda q`ic c;`m de.tl.imcnttt de planilhas` mas desde que
i`ontenha` no minimo. t]s dados dc`clinadtis; no`s it{`ns aiiti-I.i`)res:

j±§___p!._Q¥=i!!_S_n_cja`s+}=i:i.i±n_a__de_c_lipada_a_de}'e_r=a_Q_a_er_ence±_a_a_a_snelo_

_[enLr_ese_ntado no Drazo rna.ximQ __e im_p=rg__rlQg£!'=e_Ld_p__3_O___(.t_ri_nta) d ias ;

De\'e ssr dada ±!mp_!a___pu_b=l_i±±i4±±4±2 a presente Recomendacao.

divulgando-a a todt)s os scr\,'idores dt> SAAE. em especial. flciueles vinculados ao transporte
municipal, bern como no sj_`t_io eletrSmi=c_€±_=¢_a_._a±±±ar]±jg, no prazo de 10 (dez) dias;

Em caso de nao acatamento da Recomendagao, o Minist6rio
Ptiblico informa que adotara as medidas legais ii judiciais necessarias a fim de assegurar a sua
implcmcntagao` inclu,give atra\Ji;s do ajuizamcm` da a¢5o civil pt!blica cabivel. precipuamente
para respeito aos pi.inc{pios e{>nstit`iciona;s quc iiortei€im a Administraqao Pi'iblica (art. 37, da

C'onstitui?ao I.`ederal)` tudo scm pi.cjui7ro da a\ ei.ii}uagao d€' zitos de improbidade administrativa.

o que se clara no ambito deste compctente lnqudritt> Civil.
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