AÇÕES OPERACIONAIS 2021 - VIGILANTES DA GESTÃO
Atualizado em 25 de maio de 2022

CIDADE ou
ESTADO

ÓRGÃO

MEDIDAS

INFORMAÇÕES

Arapongas

Prefeitura

Pedido de
Informação

2.

Arapongas

Câmara de
Vereadores

3.

Ariquemes
RO

Câmara de
Vereadores

4.

Balsa Nova

Câmara de
Vereadores

5.

Campo do
Tenente

Requerer o fornecimento do ato de nomeação e currículos de todos os Secretários Municipais e a
informação acerca da remuneração e existência de eventual parentesco com o Prefeito ou VicePrefeito Municipais
Requerer o fornecimento do ato de nomeação e currículos de todos os Assessores Legislativos
Comissionados e a informação acerca da remuneração e existência de eventual parentesco com o
Prefeito ou Vice-Prefeito Municipais, com o Presidente da Câmara Municipal e com os demais
integrantes da casa Legislativa.
Ao buscar informações sobre veículos no Portal da transparência da Câmara de vereadores de
Ariquemes - RO ocorre inconsistências e falta de informação. A casa legislativa foi notificada para
que proceda a apresentação de demais documentos e informações.
Requerer o fornecimento do ato de nomeação e currículos de todos os Assessores Legislativos
Comissionados e a informação acerca da remuneração e existência de eventual parentesco com o
Prefeito ou Vice-Prefeito Municipais, com o Presidente da Câmara Municipal e com os demais
integrantes da casa Legislativa
Portal da Transparência consta incompleto, verificando-se a ausência de informações
indispensáveis para garantir o acesso frutífero e prestar as informações aos cidadãos, em
cumprimento a Lei Estadual 19.581/2018, e todas as demais que obriga a gestão a publicar
todos os documentos da licitação em tempo real.
Portal da Transparência consta incompleto, verificando-se a ausência de informações
indispensáveis para garantir o acesso frutífero e prestar as informações aos cidadãos, em
cumprimento a Lei Estadual 19.581/2018, e todas as demais que obriga a gestão a publicar
todos os documentos da licitação em tempo real. Não foi possível localizar informações completas
relativamente a CESSÃO DE SERVIDORES
Esclarecimento quanto ao número de infantes que são classificadas, ou seja, pertencem a uma
classe que necessitam de cuidados/alimentos especiais, pois diagnosticadas com APLV, que se
trata de uma reação do sistema imunológico, uma alergia alimentar à proteína presente no leite e
seus derivados e esclarecer qual o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas adotado nesses
casos.

1.

6.

Campo do
Tenente

Prefeitura

Pedido de
Informação
Notificação
Extrajudicial
Pedido de
Informação
Notificação
Extrajudicial
Notificação
Extrajudicial

Prefeitura
Notificação
Extrajudicial

7.

Campo do
Tenente

Prefeitura

CIDADE ou
ESTADO

8.

Campo do
Tenente

ÓRGÃO

MEDIDAS

INFORMAÇÕES

Notificação
Extrajudicial

Para apresentação das informações ou indicação do link no Portal da Transparência sobre a) Plano
de Gestão de Resíduos Sólidos; b) Plano de Manejo do Aterro Municipal e ART do profissional
responsável; c) Contrato de Negócios/parceria com a associação de catadores; d) Contrato de
aterro INDUSTRIAL para os resíduos gerados pelas atividades contaminantes do ente público
(garagem de máquinas, equipamentos, etc.); e) Contrato de aterro para destinação dos Resíduos
de Serviços de Saúde (gerados pelos postos e unidades de saúde, etc.) da Prefeitura; f) Plano de
arborização urbana do Munícipio; g) Laudos dos poços de monitoramento dos cemitérios,
respectivas licenças ambientais e ART do responsável técnico;
Ao analisar o Portal da Transparência, não foi possível localizar informações concernentes aos
IMÓVEIS ALUGADOS DE TERCEIROS. A Municipalidade foi notificada para a apresentação das
informações ou indicação do link no Portal da Transparência no que segue: a) Relação dos imóveis
alugados de terceiros e a finalidade de cada um, com respectivo contrato; b) Relação de imóveis
cedidos para outros entes e terceiros e a finalidade, bem como a autorização em lei para tais
feitos.
Ao analisar o Portal da Transparência, não foi possível localizar informações concernentes ao
FUNCIONALISMO MUNICIPAL. Notificada para apresentação das informações ou indicação do link
no Portal da Transparência no que segue: a) quais são os servidores em cargos comissionados; b)
local e lotação; c) descrições das funções atuais, que justifiquem a investidura na função e a
quem realizam o assessoramento.
Recomendação para que seja anulada a Tomada de Preços no PMC 01/2021, por vícios de
ilegalidade apontados e que seja realizado novo certame na modalidade de Concurso para
obtenção de maior êxito e eficiência na contratação de elaboração de um Plano Municipal de
Gestão integrada de Resíduos Sólidos em consonância com o Plano Nacional com toda a sua
extensão de regulamentação.
Potencial Improbidade Administrativa - Uso para fins particulares do veículo da Câmara de
Vereadores, constatado e estacionado na frente da loja de armas, onde um funcionário da casa
legislativa estava, aparentemente, comprando armas.

Prefeitura

Notificação
Extrajudicial
9.

10.

Campo do
Tenente

Campo do
Tenente

Prefeitura

Prefeitura

Notificação
Extrajudicial

Recomendação
Administrativa

11.

Canoinhas
SC

Prefeitura

12.

Castro

Câmara de
Vereadores

13.

Castro

Câmara de
Vereadores

14.

Cerro Azul

Prefeitura

15.

Cianorte

Prefeitura

16.

Enéas
Marques

Prefeitura

Notificação
Extrajudicial

17.

Enéas
Marques

Prefeitura

Pedido de
Informação

Notícia de Fato
Notificação
Extrajudicial
Notícia
de Fato
Inquérito Civil

Referente aos contratos de estágios firmados pela Câmara de Vereadores
Uma escola na comunidade Bairro Teixeira, no município de Cerro Azul, está servindo como
chiqueiro de porcos. Abandonada pelo poder público Vislumbra-se flagrante desvio de finalidade,
bem como, um desmazelo com o dinheiro público, educação e com a população.
Eventual favorecimento de cargo público em proveito pessoal ou de outrem, por servidores, no
setor de obras do Município
Considerando a existência de um processo licitatório em 2019, A prefeitura homologou o repasse
de um terreno da municipalidade para a empresa Criativa, que teria a obrigação de entrar em
operação em trinta dias da assinatura do contrato, porém NADA foi instalado no local.
Solicitado informações acerca da empresa contratada referente ao pregão 051/2021 sobre
resíduos sólidos.

CIDADE ou
ESTADO

ÓRGÃO

MEDIDAS

INFORMAÇÕES

Notificação
Extrajudicial

Referente contratação de serviços de coleta e destinação de resíduos Sólidos urbanos, através da
MODALIDADE DE DISPENSA 11/2021 - PROCESSO 40/2021, no mês de abril2020, justificando a
medida emergencial de forma ilegal, cometendo crime ambiental, destinação de resíduos da
atividade privada em área pública, não cumpre a Lei 12.305/2010, entre outras irregularidades,
onde há como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NÃO HABILITADA
Tutela de Urgência preparatória de Ação Civil Pública em que se
pretende a suspensão das atividades da Agravada Sra. Ádria, vez que ela foi nomeada para o
cargo de diretora geral administrativa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
mesmo já tendo sido condenada em trânsito e julgado por ação de improbidade administrativa.

18.

Entre Rios do
Oeste

19.

Estância
Turística de
Avaré SP

20.

Fênix

21.

General
Carneiro

22.

Irati

Prefeitura

Pedido de
Informação

23.

Maringá

Prefeitura

Pedido de
Informação

24.

Mariópolis

Câmara de
Vereadores

25.

Morretes

Prefeitura e
Câmara de
Vereadores

Notícia
De Fato

26.

Munhoz de
Melo

Câmara de
Vereadores

Notificação
Extrajudicial

27.

Munhoz de
Melo

Prefeitura

Notificação
Extrajudicial

Prefeitura

Câmara de
Vereadores
Prefeitura
Prefeitura e
Câmara
Municipal

Tutela de
Urgência
preparatória de
Ação Civil
Pública
Notícia de Fato
Notificação
Extrajudicial

Pedido de
Informação

Potencial Nepotismo
1)A tomada de medidas para que sejam revogados os artigos permissivos, retirando da
composição dos Conselhos Municipais os representantes da Câmara Municipal e 2) A publicidade
da modificação nos Portais de Transparência da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal
Solicitação de informações de como a prefeitura está destinando os diversos Resíduos (Industriais
ou contaminantes, Volumosos, de Saúde, Recicláveis, Sólidos urbanos, locais de deposito de
materiais, Quanto a empresa da coleta de RSU) – vide e-mail
Requerer o fornecimento do ato de nomeação e currículos de todos os Secretários Municipais e a
informação acerca da remuneração e existência de eventual parentesco com o Prefeito ou VicePrefeito Municipais.
Considerando que o TCEPR oferta mais de 100 cursos online gratuito, pedimos que a presidência
informe que conteúdo foi ofertado no curso em que participaram os agentes, declaração da
empresa que vendeu o curso, de que os agentes citados participaram em que datas e horários,
cópia do relatório apresentado à casa, após a viagem, etc.
Ilegalidade e Inconstitucionalidade da Lei Municipal Complementar 44/2021 que Estrutura a
Administração Pública Direta do Município (referido Projeto de Lei Complementar pretende a
reestruturação em substituição à Lei Ordinária Municipal n.o 269/2014, que tem a remuneração
prevista a cada cargo em seus anexos – alterados pelas Leis Ordinárias Municipais nr.379/2015,
443/2016 e 560/2019) em frontal violação à vedação do art. 8o da Lei Complementar Federal
173/2020
O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, aprovado pela Câmara de Munhoz de
Mello, contém vício e afronta aos princípios constitucionais, na medida em que os vereadores
representantes da Câmara Municipal não possuem permissão para integrar Conselhos Municipais,
sendo a participação inconstitucional, pois os conselhos municipais, são organismos que compõe a
estrutura do poder executivo.
O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, aprovado pela Câmara de Munhoz de
Mello, contém vício e afronta aos princípios constitucionais, na medida em que os vereadores
representantes da Câmara Municipal não possuem permissão para integrar Conselhos Municipais,
sendo a participação inconstitucional, pois os conselhos municipais, são organismos que compõe a
estrutura do poder executivo.

CIDADE ou
ESTADO

28.

Nova Cantu

ÓRGÃO

MEDIDAS

INFORMAÇÕES

Notícia
de Fato

Contratação em tese irregular da Sra. Angela Aparecida Guimarães da Silva, cargo em comissão,
como assessor estratégico IV. Todavia, a Sra. Angela, segundo os informantes, não desempenha a
função descrita e atua como Professora dodo 5o ano, matutino, na Escola Municipal Castro Alves.
Ainda, desenvolve a mesma atividade na turma do 2o ano, vespertino, na Escola Municipal
Monteiro Lobato. Postula-se a investigação dos fatos e a instauração dos
procedimentos cabíveis; b) Que o Sra. Angela comprove o cumprimento integral de suas
atividades desempenhadas por todo o período de prestações de serviços, através de documentos
hábeis; c) A comunicação das medidas adotadas no prazo legal.
A partir de uma denúncia anônima, foi possível ter conhecimento acerca de irregularidades quanto
a cargos em comissão no Município. A delação narra que as contratações para cargos específicos,
a qual deveria ocorrer por Processo Seletivo Simplificado estavam ocorrendo como cargos
comissionado, sendo que a forma de investidura é de livre nomeação e exoneração, deixando de
ofertar a oportunidade quanto aos demais competentes candidatos para assumir tal cargo, ferindo
o princípio da isonomia. Em 26.02.2021, a nomeação do Sr. Nilson Ferreira foi publicada no Diário
Oficial, Decreto no 2170/21, Edição 988 - o qual segue anexo ao presente – para cargo em
comissão na condição de Assessor III. Contudo, o Sr. Nilson desempenha a função de motorista
de caminhão.
Possível desvio de verba pública, ou até mesmo mau uso, sendo
aplicado indevidamente. A denúncia narra sobre um acidente ocorrido com um suposto carro da
prefeitura e uma moto, e que em princípio, quem estava em erro – Sra. Vanessa - é quem deveria
arcar com os valores pagos a título de concerto do lesado, todavia, não foi isso que aconteceu,
nem com a moto, tampouco com o veículo. Sendo os prejuízos pagos pelo Prefeito e pela
Prefeitura.
Requerer o fornecimento do ato de nomeação e currículos de todos os Assessores Legislativos
Comissionados e a informação acerca da remuneração e existência de eventual parentesco com o
Prefeito ou Vice-Prefeito Municipais, com o Presidente da Câmara Municipal e com os demais
integrantes da casa Legislativa
Potencial crime ambiental com danos irreparáveis ao meio ambiente

Prefeitura

Notícia
de Fato

29.

Nova Cantu

Prefeitura

Notícia
de Fato
30.

Nova Cantu

Prefeitura

31.

Nova
Esperança
do Sudoeste

Câmara de
Vereadores

32.

Palmeira

Prefeitura

33.

Paranaguá

Prefeitura

Pedido de
Informação
Notificação
Extrajudicial
Notícia
de Fato
Pedido de
Informação

34.

Pato Branco

Câmara de
Vereadores

Potencial aglutinação de serviços referente ao Processo Administrativo n.o 59572/2019, objeto a
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
INTEGRANTES DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA INSERIDAS NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ
(PR), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS”,
Informações acerca dos 02 (dois) veículos destinados como carros oficiais. Para tanto, solicitou-se
cópias de documentos, relatórios, justificativas e demais informações pertinentes aos carros e
suas utilizações. Além disso, que seja alimentado o portal de transparência, prezando pela clareza
das informações, bem como, cópia digital do Plano de Cargos e Salários dos funcionários efetivos,
comissionados e a descrição da função de cada um dos cargos previstos ou ocupados na Casa
Legislativa.

CIDADE ou
ESTADO

ÓRGÃO

35.

Pereiras SP

Câmara de
Vereadores

36.

Pereiras SP

Prefeitura

MEDIDAS

INFORMAÇÕES

Pedido de
Informação

Requerer o fornecimento do ato de nomeação e currículos de todos os Assessores Legislativos
Comissionados e a informação acerca da remuneração e existência de eventual parentesco com o
Prefeito ou Vice-Prefeito Municipais, com o Presidente da Câmara Municipal e com os demais
integrantes da casa Legislativa.
Requerer o fornecimento do ato de nomeação e currículos de todos os Secretários Municipais e a
informação acerca da remuneração e existência de eventual parentesco com o Prefeito ou VicePrefeito Municipais
Com fulcro no art. 10 da Lei Federal 12.527/2011 – LAI, o Vigilantes da Gestão Pública requereu a
relação dos pacientes do município, constando a data do atendimento e nome do paciente, os
quais foram atendidos pela Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer – HONPAR de
2015 até a presente data.
Pedido de informações quanto ao uso do veículo oficial da Câmara Municipal.
Para tanto, solicitou-se cópias de documentos, relatórios, justificativas e demais informações
pertinentes ao carro e suas utilizações. Além disso, que seja alimentado o portal de transparência,
prezando pela clareza das informações, bem como, cópia digital do Plano de Cargos e Salários dos
funcionários efetivos, comissionados e a descrição da função de cada um dos cargos previstos ou
ocupados na Casa Legislativa.
A prefeitura abriu processo de contratação de empresas para serviços de coleta porta-a-porta e
transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, através de Pregão na forma eletrônica,
que em análise considera-se que a prefeitura, desprezando a segurança das ferramentas estatais,
tais como COMPRASNET, plataforma do Banco do Brasil e também da CEF, opta por utilizar uma
plataforma privada, a qual não é segura e, ainda, na prática, faz “venda casada”, pois obriga os
fornecedores que vençam o certame a pagar serviços da plataforma. Além disso, o processo
licitatório em si, apresenta falhas podendo acarretar potencial dano ao erário.
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de sonorização para a realização do
evento Valores Locais, como ato comemorativo dos 29 Anos de emancipação do Município, com
processo de dispensa de licitação para contratar empresa de sonorização

Pedido de
Informação
Requerimento

37.

Pitangueiras
Prefeitura
Pedido de
Informação

38.

Piumhi MG
Câmara de
Vereadores
Notificação
Extrajudicial

39.

Quatro
Pontes

Prefeitura

40.

Quatro
Pontes

Prefeitura

Notificação
Extrajudicial
Pedido de
Informação

41.

42.

Sabáudia

Sabáudia

Câmara de
Vereadores

Câmara de
Vereadores

Pedido de
Informação

Pedido de informações quanto ao uso do veículo oficial da Câmara Municipal.
Para tanto, solicitou-se cópias de documentos, relatórios, justificativas e demais informações
pertinentes ao carro e suas utilizações. Além disso, que seja alimentado o portal de transparência,
prezando pela clareza das informações, bem como, cópia digital do Plano de Cargos e Salários dos
funcionários efetivos, comissionados e a descrição da função de cada um dos cargos previstos ou
ocupados na Casa Legislativa.
Requerer o fornecimento do ato de nomeação e currículos de todos os Assessores Legislativos
Comissionados e a informação acerca da remuneração e existência de eventual parentesco com o
Prefeito ou Vice-Prefeito Municipais, com o Presidente da Câmara Municipal e com os demais
integrantes da casa Legislativa.

43.

CIDADE ou
ESTADO

ÓRGÃO

MEDIDAS

INFORMAÇÕES

Sabáudia

Prefeitura

Pedido de
Informação

Requerer o fornecimento do ato de nomeação e currículos de todos os Secretários Municipais e a
informação acerca da remuneração e existência de eventual parentesco com o Prefeito ou VicePrefeito Municipais.
Supostamente, a Prefeitura mantém servidores em desvio de função, atuando em funções
distintas do concurso público em que foram investidos no cargo público. É de conhecimento que
há servidor concursado para o cargo de “mestre de obras”, entretanto, efetivamente exerce a
função de motorista na saúde. Outro servidor nomeado na função de assessor de comunicação
social da prefeitura, ex-vereador e ex-vice-prefeito, não eleito, estaria em desvio de função,
fazendo assistência social, transporte de doentes, etc.
Destinação irregular de resíduos no lixão da Cidade. A prefeitura possui uma licença ambiental
concedida pelo IAT – Instituto Água e Terra para funcionamento como Aterro Sanitário, porém,
não é esta a função do local. A licença ambiental concedida pode e deve ser revista a qualquer
tempo nas situações em que não haja o cumprimento da legislação vigente, o que ocorre no
presente caso, pois o município não segue as normas ambientais e, de longe, opera o aterro.
Requereu: a) ao Município esclarecimentos quanto aos motivos da cessão do servidor/funcionário
para a Câmara Municipal até o momento, bem como, medidas a fim de regularizar a questão;
b) disponibilização das informações nos Portais da Transparência da Prefeitura Municipal e da
Câmara Municipal.
Requerer o fornecimento do ato de nomeação e currículos de todos os Assessores Legislativos
Comissionados e a informação acerca da remuneração e existência de eventual parentesco com o
Prefeito ou Vice-Prefeito Municipais, com o Presidente da Câmara Municipal e com os demais
integrantes da casa Legislativa;
Licitação supostamente ilegal, supostos crimes ambientais, cessão informal de veículo público,
etc. Requer informações de: a) Provas da suspensão e ou alteração do processo licitatório em
comento, dividindo em lotes e/ou itens; b) A justificativa fundamentada para a cessão do
caminhão da municipalidade para empresa privada, sem contrato e autorização legislativa; c) A
justificativa para a flagrante diferença de valores entre o antigo contrato e o atual processo em
curso, visto que não ocorreu nenhum evento que viesse gerar alteração significativa na produção
de resíduos; d) A apresentação dos licenciamentos da área de descarte de entulhos; e) A
apresentação de sistema de controle de entrada e disposição final de resíduos industriais de
responsabilidade da iniciativa privada no local, caracterizando desvio de finalidade e crime
ambiental; e, f) A apresentação de monitoramento dos poços do aterro da municipalidade e ou
autorização do órgão ambiental para a inexistência deles.
Potencial Nepotismo cruzado. Agente público ocupando cargo de confiança, diretor de
departamento, cargo dentro da Administração Pública, possui grau de parentesco com o Vereador,
considerando que é tio do nomeado, parentes consanguíneos de terceiro grau, pois a mãe do
Diretor é irmã do Vereador citado. A referida nomeação é inconstitucional, uma vez que, o
nomeado possui relação íntima familiar com o senhor Vereador, que confrontam à Súmula no 13
do Supremo Tribunal Federal, que veda o nepotismo.

Notificação
Extrajudicial
44.

Sabáudia

Prefeitura

45.

Santa Fé

IAT

46.

São Jorge do
Patrocínio

Prefeitura

47.

São Mateus
do Sul

Câmara de
Vereadores

Notificação
Extrajudicial

Notificação
Extrajudicial
Pedido de
Informação
Notificação
Extrajudicial

48.

Wenceslau
Braz

Prefeitura
Municipal

Notícia de Fato
49.

Serra Azul
SP

MP
Cravinhos SP

