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MINISTÉRIO PUBLICO  
:4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMA k& 5:Etft5N15-13) 	/2,0  

Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público 
Rua Almirante Barroso, n° 3200 — Centro Cívico 

- CEP: 85905-010 — Toledo/PR 

Ofício n.° 031/2019 - 4PJ 

Inquérito Civil n2  MPPR-0148.17.000346-8 

Prezado Senhor 
ANTONIO SERGIO DE FREITAS (Zél10) 
Câmara Municipal de Toledo 

Toledo-PR 

Toledo, 17 de janeiro de 2019. 

Prezado Senhor, 

Comunico-lhe que o Inquérito Civil n° MPPR-0148.17.000346-8, no qual 

figurâ como representante, foi a-  rquivado por esta Promotoria de Justiça, conforme cópia da 

prombção de arquivamento anexa. 

Na oportunidade, certifico-lhe que, conforme § 32 do artigo 10 da Resolução 

PGJ NI° 1928/2008, Vossas Senhorias poder :o apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, razões 

escritas ou documentos,' que serão juntados e a data da sessão do Conselho Superior do 

Atenciosamente, 

PONHOLZ 

tor e Justiça 

Ministério Público, na qual ser 	 oção de arquivamento. aprec! 
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AUTOS MP R N.° 0148.17.000346-8 • 
INQUÉRIT CIVIL 

PR MOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

' 
EMENTA: MUNICÍPIO DE TOLEDO - 
SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE BEM 
PÚBLICO PARA FIM PAICULAR -- 
USO DE AMBULÂNCIA MU ICIPAL EM 
EVENTO, DE MASSA I PRIVA.DQ , 
(COMPETIÇÃO - ESPOR IVA) • 
AUSIESCIA 	DE 	.EQU RE i 
ATENDIMENTO" CONJÚ T4I 
COM' A DISPONIBILIZ I  OÃ 
VULO - FATO 18 IA 
INDpSTÊNCIA  
REGULAMENTAÇÃO PELO UNI 
DE I TOLEDO - EXPEDIÇÃO 
RECOMENDAÇÃO ADMIN STRA IV 
N.9  1 07/2.018 - StIGEST O '. PA 
NORIMATIZAÇÃO • 	LO AL 
ACATAMENTO DA RECOIvENDAÇÃO 
MINISTERIAL - UTILIZAÇÃO DE 
PARÃMETROS DEFINIDOS PELO 
ESTADO DO PARANÁ - ALCANCE DA 
FINALIDADE DO , PROCEDIMENTO - 
RAZÕES DE ARQUIVAMENTO . 	. 

NSIDERAÇÕES GERAIS 

; 
Trat. -se 'de INQUÉRITO CIVIL, instaÁado: por intermédio de Ortátik ri.° 

1S/2017, obj tivando a apuração de suposta irreguláridade na Utilização de'll?,  in iii ti licd, 
donsubstanci do em ambulância pertencente ao' acervo patrimoni 1-,do M --ii.dp '-'d 

, Toledo, dura te a-realização, da 2a  (segui-0a).  etapa!do Campeonat Re iánlal-.0!esté d . 	..  

4'1'  •  
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.0 7 
Jrno 
dze 

uniCip o d 
s do Ofíci 
ainbUlânci 

'Mountain B.  e,- event de massa privado,. realit do em .,05 de março de 
4 ' . 

dependência da Estância Marreco, organizado p
; 

la •Oessoa jurídica "Cid 
- " Eventos Es ortivos" orn apoio/parceria da Secretaria de ESpories. e 
.. Município d Toledo/PR'e Federação' Paranaense de Ciclismo (fls: 03-05). 

O pr cedimento iniciou; haja vista a repreSentação do vereador do 
,• Toledo, AN ONIO SÉRGIO DE FREITAS (ZOI0),,o qual relatou atrav 

n. 011/2017 GAB.A. ., suspeita de irregularidade acerca da utilização,de 
piiliea efri ii evento privado com.finsJucrativos, denominado Etapa Oest, Mountain-

, 
Bike, ralliz o pela, pe soa jurídica "Empresa Cid smo Oeste Eventos Espbrtivos", na 
Estância 'do arreco ( roo.  il.édade.  particular) sitiado ná Avenida Cirne Lima, próXimo 
ao trevo de ida para.Marechal Cândido Rondon (fls. 03-05). , 	. 

. O s licitante apontou' em 'Sua manifestação .que _ as • insétições• para o . 
suoramencio ado 	evento 	ocorreram -' no 	sitio:  sitio 	eletrônico . da 	empresa 
(N, w.v.ciclisi) ooeste.coM:br) na importância de R$.-65,00 (sessenta e cinco reais),,mais o 
v lor corres ondente taxa 'do próprio sitelétri disso, o representante anexJou ao ofício 
O (um) pen rive contIndo informações acerca da empresa, bem conio, 'foto e vídeo da 

" 	re resentaçã ,(fl. 05).1 	.. _ . 	• 	 . 	, • - 
, 	A 	p ,rtir.  da ilepresentação, o -órgão miti sterial notificou .o re r,esent , 

A TONIO SÉRGIO I DE FREITAS (Z0:510), i em como.  o servidor i públic 
• M nicípio d Toledo., RICARDO MORANTE, Mediante Ofícios h° 135/ 7 
n. • 136/201' 1  - 4PJ •nesta :ordem; para , fim di apreSentação .de. esc. ci 
c rnplementáres (fls. 10-11). ' . 	' 	

. r . 
i 

. • Os n tificadosiCompareceram á Promotoria de Justiça pára prestar epoi 
ac rca do Ob etO da iõestigação,...sendo este" g-r-avado poi:' meio de sistema' igit 1, ,. 	. 	, 
ca•tura de i agem, as fls. 47-48.e 14-15",' respectivamente. 	-,. 

. 	- 	Apó ; reqUisitdu-se ao Município .de Toledi), i) a remessa de cópia e-  tod s o 

, d cuinentos elaciona os à t'ramiíação administra 'va.aue culminou..  na aut rizaçdo d 

- us de ambi  lânciã deI  suposta propriedade do .m nic(pio no • evento Etapa Oeste de 

- , 	
l‘li untain B ke; ii) o esclarecimentos' acerca dos fUndamenios que disejaram- á , I 	f 

a toriz tação e uso de mbulânéia conformé informado na peça de representação; iii) á , 	1 
ire essa der 'piado Alvará aptoriiatórij de funcionamento da empresa Ciclismo Oeste 
I E entos Ésp rtivOs;- iW a rernessb de cópia do calendário oficial de , eventos da. 
S cretária d Esportes.  relativos ào,ano de 2017 e v) a remessa de eventuál convênio, , 

, prvehtura firmado epire o MUnicípio de Toledo e a pessoa jur(dica de, direito Privado, 
C clismo Oe te Eventos'Esportivos (fl. 12):  

Em esposta, bi  Prefeito do Município de Toledo encaminhou a esta Pr,Motoria 
. 	 , 

' de Justiça o OfíciQn°10237/2017-- GAI3 contendo ém anexo o Ofício ° 076/2017 -i-, • 
SMEL, formalado pela Secretaria de Esportee I:Szer; aCompanhado(c,los dócum ntà 

,,• 

,¡ 

ro,i-Otor 	Ju tiça 
cires Sppnholi 
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. 	a 

• qL e o • instrt 
mistério P 

Em 
P REIRA,, 
Promotoria 

reseritação 
Entr 

orinação 
erso à41`. 

ta de 29 d 
s fatos not 

es larecirnen 
Post 

e listência cl 
Penaria do 

1 
073/2017 
M nicipal d 
n • rmativo 
1. 39/2013 d 

Assi 
pr • cediment 
re omendbu 
a resentada 
reulamenta 

- 
írarh, contemplando as inforMaçáés relaciOnadas ao requi itado pelo . 	. 
blico (fl. 19-45): 	. 	 -. 

seguida, determinou-se a •notificação de CLODOALDO UGUSTO 
. 	. 

residente do Clube Tbledense.'de CicliSmO, para o compareci ento a esta 
e justiça de Toledo na data de 05 .de junho de 2017, bjetivand 

de esdarJcimenfos de seu interesse (fli 51). 	. . 	
i 

tanto, era virtude do retorno do:  ANiíso de Recebimento - 
não prác+ado" (fls. 51/Versus) e, considerando a. infor. rnação,. 
6:notificou-se' pára o comparecimento 'a essa Promotoria de 
junhei 4 2017 para fins de apréseàção de esclarecimentos 

ciado S no S autos (fls..52-54). 	1 	. 
otificado compareceu ' a - esta- :ProMotoria de 'Justiça p ra 	sta 

1 	 1 
os, confome fls. 56-57: 	• I 

respei o d 
licação d 

in 
di 

a 

ribrinent ,• requisitou-se ao.  Munic'ípio de Toledo, informação a , 

ato nor ativo. municipal s'obre .a. Te ulamentação, local da á 
mistério a Saúde n° 1.139, de 10 de j, pho-cle 2013 (f1-. 58). 

esposta o - oficiado;  o Prefeito Municipal encaminhou o Ofício 
GABluritá ao Ofício . n.°..752/2017 I- SMS, formulado pela Secretaria • 
Saúde, i formando qüe o Município ide Toledo não possuía, à época, ato 
unicipal sobre a regulamentação: local da aplicação : da Portaria n° ' 
Ministé io da Saúde-(fls.. 59-60). 	' 	• 	. 	 I 	- 
,. objetivando a riormadiaçãO em nível local acerca da t'ematica • do . 

,-expediúijse a Recomendação Administrativa N.° 07/2.10.8 a qual • 
ao MUNICÍPIO DE TOLEDO :á análise das ponderações i_or4 • 
pelo .Mihistério Públicó do Estado dó Paraná,  para fim de. eventualf  
do local e. cOnsequente definição de critériospara a Utilizaçã d 

.. ar áulância e•equipe de atendimento da saúde Pública Municipal, por oicàião d  
reUlização d èvento's de massa privados no Múnicipio de Toledo, no 'p azo d 4 
(q arenta e cinco).diasl, a partir da manifestação.  dá acatariieptó da present tie 

- so icitou ao destingário 0 manifestação acfrca da aceitação d p e 
R comei-ida ç -o Administrativa; no prazo de 10 (dez) dias, • contados das respéc 
n tificações, inforinandosé em caso de resposta positiva, as providência $ que 'se 

:e éetadas e. ii) a promoção dé digitalização e •in,krção do r documento n Pcr.t 
,T 	nspar.ênC a.do Órgão Municipal, a fim .de iclar publicidálé, permitindo 'd ste modo 
se 	conhec( ento, flcalização pelos próprios agentes públicos e • co trole pela 

rp úlação (. q. 66-78 • 	 f\• 	!.,, 	' 
disso, encarninhou-se ; cópia. da Recomendação I  dffiinistratia:  n.° 

;1 .0 /2.u1b a a . Promot ria de Justiça da Comarca de Toledo/PR, 	'a 	• "b" '` nte Oficio N°.  • 
i 

romotoria dei stiça da Comarca de Toledo LIÊ 

BV 

' 

h 



utura normativa brasileira conferiu ao Ministério Público a tlegitimação 

efesa da rdem jurídica; do regime democrático e dos interessles sociais e 

disponív iS (artigo 127, CF). Na rneshia linha de atuação, o artigo 12 II 
I 	 . 	• 

ão Federa estabelece como função do', Ministério Público, den r 1 1,0tr 

p •teção do patrimônio público..  

A est 

at va para a 

in ividuais i 

d Constitui 
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1/4.; 	1 /4.,  1/41 

MINISTERIQ13.  CO. , 
do Estado do Parand 

i 

, 

PROMOT6RIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TOE 

Nad 
: 4PJ, remessa 
presente Re' 
Portal de Tra 

Em r 
Transparênci 
que estabele 
ações de vi 
referendada 
deliberação 
Estado (fls. 

Sufic 

3 1/2018-4  
d Ofício n° 

bito de su 
Apó 

Ai ministra 

2. 
DICATI 

GUL 
COMEN 

UNIC, 
ESTIG 

obstante,requisitou-se ao ente münicipal, mediante - Ofício n° 572/2018'—
de infornjiações acerca' das providências adotadas para o cumprimento da 
omendaçao Administrativa, • como também a inserção do documento no 
isparêncid do Órgão Municipal. (f1.87). 
sposta,_ informou-se que. o documento já-  está inserido n 
- e que o Município de Toledo seguirá a Resolução SESA n. 
e diretriz9s-  e normas gerais para o planejamento, avaliação e e 
ïlância erri saúde e assistência à saúde em eventos 'em mass 
Pela CIBI ESTADUAL 	Comissão! Intergestora Bipartite, 
.° 279. dei 25 de outubro de 2.017, Ortanto pactuada entre 

'8-89). i 	• 
ente relato. 	• 

• 

ZÕES 1 DE ARQUIVAMENTO: AUSÊNCIA DE EL 
OS DE PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATI 
RIDADEJ — INEXISTÊNCIA D4 DOLO - EXPED ÇÃb 

AÇÃO ADMINISTRATIVA N° 07/2018 • — ACATAMEN O PEL 

çÃo 
DE TOILEDO — ALCANCE DÁ INALIDADE DO OBJETO DA 

2.1. PreliminarMente: aspectos teóricos da investigação 

J, bem como para a Presidência do Observatório Social de Toledo, at 
372/2018 — 4PJ, objetivando conhecimento e evehtuais providênci 
s atribuições (fl. 79-80). 

obteve se a informação de acatamento 
va pelo unicípio de Toledo (fl. 81).  

da Recomendação 

Portal da 
595/2 017., 
ecução dals 
e que foli 

atravé 
Oidip oS 
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Promotoria 

p trimônio 

pr ventivo 

rei resentaçã 

Efeti 

pr bidade e 

c nstitucion 

n cessário 
;I 

d scumprini 

c o regrame 

No si 

se praticado 

a xílió de te 

e ogério Pa 

fo cons'truíd 

a •artir da i 

e trela çame,  

Assi 

ca actetizaç 

in istintam 

demonstrar 

No â -nbito da Comarca de Toledo, a Rilesolução n° 4.788/17 ttibui à 4 
! 

e 'Justiça o eXercíció da referida funç 	
fl

ão constitucional de de 	d 
! 	 , 

álip. ,sta missão necessariamenth- implica o exercício u 	o tról 

u 	repressivo •das condutas dos agentes • públicos lu; e rcíËi d 

das atividades dó Estado. 

arnente, dentre os deveres de todo agente público, sobressai a 

suas açáes. Segundo Élely Lopes 4relles, "o dever de pro 
1 

lmente in 

legitimi 

nto desse 

to remete à aplicação da Lei Federal n° 8.429/92. 	

•

. .. 

tema da Lei. Federal n° 8.429/92, os' atos de im\probidade somente podem' 

por agentes públicos (aí incluídos-  os agentes Políticos), :co 

ceiros.(ar. 2°). Porérri, como bem obJrvado pelos autores Em on; G 

heco Alves, "a concep.  ção de.  agente público, sob o análise do art
i

igo, 
I 	1 

sob uma perspectiva meramente funcional, sendo definido ol ol'eitio 

entificaçãp do.sujeito passivo dos ato de improbidade,•havens .ur4 n 
1 	• 

to entre af duas noções."2  

, an.alis indo a citação destacada no item anterior, nã ' b,as 

de •ag nte público •ao indivíduo para que todas as uas açõe , 

, sejar4 considerados.  atos ímprobos. • Diversamente, 	necessário 

ue, além da qualidade de agente pálico, 

egrado na conduta dó administrador público, como elemento 

dade de seus atos") 	No sistema jurídico brasileiro, o 

dever de honestidade consubstancia improbidade administrativa, 

indivíduo (sujeito ativo) sé 

, - N• 

111 11 rigaç õ d 

idade esta 

ou sem o^ 

• • 

1 EiRELLES 
20 1, p. 91.. 
2 ARCA, E 
Sa aiva, 8 ed. 

, 42 romotoria dei 
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erson. ALV S, Rogério Pacheco. Improbidade 
014. p. 343. 

stiça da Comáca de Toledo 

26. ed. São Paulo: Ma heiro Editores, 
, 

• 

Mministptiva. Sã'o Pi1t1o1  Editora \ 

1  

! 
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ut lizou desta circunstância necessariamente para atingir o sujeito passivo, quais sejam 

. QS entes elencados no artiáo 1° da Lei de Improbidade Administrativa.' 

Ainda seguindo a lição dos juristas acima n9minados, corrobora-se o argurr ent 

de que para a caracterização da irriprobidade adini  inistrativa, • o agente público iciev 

praticar, o ato .em razão de süa condição especial de agente público'.  

Os pr sentes autos estão relacionados à investigação em torno da apuração d  

su osta irregularidade na utilização de bebi públiJo, consubstanciado Mi am
1 bulânct  ) 	I 

1 
a realização da 2 (segt ráa) etap 

 

Cainpeoráto Regional Oeste de Mountairi 

 

re lizado em 05 de março de 2.017, nas dependências da Estância Marreco,  

pela pe soa jurídica "Ciclismo Oeste Eventos Esportivos" com' 

a oio/parcer'a da• Secretaria de Esportes e Lazer deste Município de Toledo/PR 

F tderação Pbranaense de Ciclismo. 

3 rt. 1005  a 
owlninistraçãoj 
Di trito Fede» 

j  en idade para 
ce to do.  patriil 
4 onio deriv9 
ag nte público 
iin robidade 13; 
. in tvicluo prati 

A es 

galidade, 

Assi 

q estão env 

.le alidade, 

Segu 

ve que tr 

4e romotoria de 

BV 

• 

e respeito, paralelamente à ,denúncia de eventual come 

purar-se cogitado cometimento de ato ímprobo por agente públ.  

, à luz dos fatos investigados, percebe-se sem maior •dificu 

lve, em caráter de preponderância, a' suposta 'violação dos p 

pessoalil  

do Celso 

nsgredir má 'simples norma, visto gim a ofensa ad prindpiO 

os de impálbidade praticados por qualquer 'agente público, servidor ou -ião, co tra 
ireta, indhleta ou fundaciona I de qualquer dos Poderes da União, do Estados, d 

1, dos Muni ípios,'de Território, de empresa jincorporada ao patrimônio u lico ou de 
uja criação ou custeio o erário haja concorri o ou concorra com ais de Li,iüehta por 
nio ou da receita anual, serão punidos na formadesta lei. • 

ào lógica do sistema da Lei n° 8.429/92, não bastará a identi içaçãO da Sondição de 
e do c° rre pandente• vínculo com um dos sujeitos passivos em- 	jkialldos atos de 
ra que possa ser divisada a prática de atos de improbidade. É ncesrp, ainda, elite o 
ué o ato em razão de sua condição especial de agente público. • 

stiça da Coma ca de Toledo 

ade e moralidade adminiltrativa. 

Antônio .Bandeira de, Men& "violar úm princípio;  
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a onta a todo um sistema de regras e comandos legais. Representa, ainda, segundo o 

autor, a subv rsão" de 	res fundamentais da sociedade e sua estrutura mára."5  

Igual ente, a respeito da importância dos princípios, esclarece M rçál Justen 

Fi ho:' 

Os princípios apr.esentám enOrme relevância no âmbit 
administrativo. A atividade ladministrativa traduz o 
poderes-deveres, o que significa a vinculação quanto 
atingido. Em inúmeras opo tunidades, a conduta a¡ 
dependerá das circunstâncias o que .não equivalerá 
liberdade para o agente e colher como _bem ente 
situações, pode háver alguma autonomia.de  escolha qua 
adotar, e os princípios serão oinstrumento. normativo ap 
evitar escolhas inadequadas:. Serão inválidas todas 
incoMpatíveis com' os 'fins al serem .promovidos e co 
protegidos pela ordem jurídica:6  

onagrar 
dèr. N ssa 
'to ad neio 

priadc par 
as decjisõe 

os v lore 

A 

11 diversos 

5 ANDElkA DE 

Ed tores, 1994, 

6 	JUSTEN FIL 
Revrsta dos 

7 Art. 11. Cons 
pública qualqu 

lezlçlade às ins 

I - praticar ato 

competência; 

li - retardar ou 

III - revelar fato 

segredo; 

IV - negar Pubii 

V frustrar a lic 

. VI - deixar de pr 

VII -.revelar oq.  

teor de medid 

Federal r.° 8.429/92, denominada Lei da Improbidade, define 

xemplos de atos de improbidade que, por intermédio de ação 

MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: M 

. 451. 

O, Marçal. Curso de direito administrativo [livro elutrônico]. 4 ed. São Pa.  lo: Editora 

Tribunais, 2016. 

'tui ato de improbidade.administrativa que atenta contra os princípios da 

r ação ou omissão que viole os deveres de !honestidade, imparcialidade, 

tuições, e notadamente: ' 

visando firr proibido em lei ou regulamenJ ou diverso daquele previi 

eixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

ou circunstância de que tem ciência ern razão das atribuições e que deva p rmanec r e 

idade aos atos oficiais; 

tude de concurso público; 

estar conta quando esteja obrigado a fazê-ló 

permitir qu chegue ao conhecimento de teyiro, antes da respeci vá ji 

política ou conômica capaz de afetar o preço de mercadoria, beM‘oU"Servi 
I 	. 

ca de Toledo 
	

ndre 

Prornot 

em seu art. 

u omissão, 

Iheiros 

dminis raçã 

lega idde, 

a ra
i
d 

./ 
Jgação oficia , 

o. 

Spqnholz 

r debstiça 

j
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vis lem os deveres de honestidade, imparcialidade, egàlidade, e lealdade às 

at ntém ,contra os princípios- basilares da Admini tração Pública, .sujeitar 

probo' às' espectivas sanções previstas nó artigo 12, inciso III da ref 

ecial. 

!Com efeito; n tocante ao principio da I legalidade, de acordo com Celso 
1 

A tônip landeira de ello, a Administração Pública é aqueles que estão a seu serviço, 

in lusivé, d modo .eq iparado, devem se.subrneter às leisfrodas as atividades de seus 

m is variados servid res, empregados e prestadores de serviços devem seguir • 

orosamente os .ditames legais, "pois esta é-a posição que lhes compete no direita 

sileiro".°  Assim, toqo ato de tódo agente público — na sua acepção previ ta no. artigo 

20  e paràgra o único. cia Lei 8.429/1992 --*deve ser realizado nos termos 

su -para 

p •"pr.ia AdM 

'o • seja, o qu 

Por s a vez, o principio da moralidade administrativa é aquele pó 

d qual, co o bem lembra Gasparini, "o ato e a atividade da AdMinistra 

d vem obed cer não 	à lei mas a própria mor 1, porque nem tudo qur é legal 

h nestg, cor orme afirMavam os romanos".9  

Ain , o princípio da impessoalidade, na apreciação de Maria Sylvia Di Pietro, 

ignifica q e a Administraç:do não pode atuar cOrn: vistas a prejudicar oti beneficiar 

es 

nsti uiçõe 

9-° 
rida norm 

agent 

partiCullar, o que não é proibido e permitido; do adminis 
• 

nistração somente é permitido• fazer o qu'e a lei expressamerii 

não é pe mitido pela-lei é proibido. 

a, Lei. 

Ácidor, 

lauto 

• 

de .contas de parcerias VIII 

fir 
ix 

pr 

ar 

8 

9 

ir as normps relativas à celebração, .fiscalização e aprovação 

ministraçãó pública com entidades privadas. 
mprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. 

curso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de 

de cont4to, convênio ou instrumento congênere, nos termos do-rpàrá 

8.08Q, de 19 de setembro de 1990. 

ANDEIRA DE MELLO, Cel lso Antônio. Op. cit., 1994, p. 48. 

ASPARINi, Diggenes. Diréito.Administrativo. 4. ed. Sã() Paulo: Saraiva, 1995 

- descump 

adas pela a 

deixar de c 

transferir r 

via celebraç 

24 da Lei n 
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pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o 

se .1 comportamento "L0 
e 	 • 

Irnpo tante ainda Salientar, a aplicação de Sanção em decorrência 	práti a d:  
1  

ato de inrip obidade administrativa em função de violação dos pr'ntíp o d 
I 

Administraç o Pública exige a demonstração de 4o10 ou má-fé, rios temor 

jurispruderic.  1 Majorit ria do Superior Tribunal de justiça: 

¡PROCESSUAL CIVIL • É ADMINISTRATIVO. Ad 
'REGIMENTAL NO AGR'AVO EM RECURSO 1,  .ESI?E 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. vil, DA LEI N. 
8.429/92. MERO ATRASO 1`4A. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO 
DE IMPROBIDADE NÃO C NFIGURADO. NECESSIDADE DE 
MÁ-FÉ OU DOLO GENÉRICO. DESPROVIMENTO. .1. Apesar da 
demora do ex-Prefeito Municipal em prestar contas ao Tribunal de 
Contas estadual, é incontroversa a ausência de dolo genérico ou 
prejuízo ao erário em razão do cumprimento da obrigação .,a destempo. 
2. Nos termos.: da jurisprudência desta Corte Superior, para.  a 
configuração'do ato de improbidade previsto no art. 11, Mc. VI, da Lei 
n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de cpntas, sendo 
necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato 
tipificado no aludido preceito ,normativo. 3: Agravo regiinenta1 a qur 
se nega provimento.(STJ 	AgRg no REsp: 1231O6 RPI 

2010/0197048-7, Relator: Ministro OG PEgNANDE áat 
Julgamento: 21/10/2014, T2 - SEGUNDA TURM .ISat 
Publicação: DJe 20/11/2014) (destaque nossO) 

- No 'sentido. da relevância do dolo tem-se ',também os julgados 

Egrégio Tribunaj de Justiça do Estado do Paráná: • 

APELAÇÃO CÍVEL. ..AÇÀO CIVIL PÚBLICA PO ATO', DE, 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE DA LLI N° • 
8.429/92 AOS AGENTES PúB. ,ICOS. CONTRATAÇÃ,CNDE SERVIÇOS - 
DE SERRALHERIA, SEM LICITAÇÃO OU DISPENSA-DENLICITAÇA0.• 
AUSÊNCIA DE DOLO MÁ- FÉ . E 'DANO AO EllYkR10. NÃO 	/ 

Maria. Sylv a Zanella. Direito Administrutivo, 8. ed. São Paulo: AtlaJ490,; . 64,!. 
. 

" 

• 
45''andres.6ponhOlz 	. 

Promotor\ de Justiçà, 
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.1 

C;NSdrersiSponliolz \ , 
Prad o "e" rii ti ça 

4 

CONFIGURAÇÃO 'DE _AFIO  EE.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

RECURSO •CONHECIDO • 	-PROVIDO PARA ..ATASTAR A 
CONDENAÇÃO, pc) A.PELANTE . E ,po RERRESEN TAN'FE - DA - • 
EMPRESA PRESTADORA DOS 'SERVIÇOS, ,DOS - ATOS - DE 
I MPROSIDADE •ADMINISTRATIVA. -A Lei' de Improbidade-Administrativa 

(Lei 1i013.429/92) é-  perfeitamente aplicada aos agentes 'públicos. Na hipótese -. 

enyteia, - ainda que não tenha inStaurado procedimento licitatórib ou realizado 
, o ¡)rocedimento de dispelisa delicitação,•não iniplica em confi<luraçá) do, ato' - 

de ifnprobidade 'admiinistrativa, pois.  .deve ' se levar em 'cinta 'que é 
entendimento majoritáiio na jurisprudência pátria, a ex;ià ê• cia do l doia ' _ 
para caracterizar ama conduta.cómo ímproba, o que não resto i configurado 
nos aútos, ou seja, 'o que tudo indica no presente,caso, não assa de mert 
inabilidade do administrador,.a. qtal seria passível de correção: dministi adv-

não imPlicando tal,  fato em ato de improbidade administrativa, 'té pert. 
hoáve qualquer dano •ao patrim^nio , publico . municipal ou è r qu .cii 
Ilícito por, parte . do Apelánt -Afasta-se,  . também a coi enaçã 
representante da empresa presta ora -de. serviços de.serrallier a (TJPI 

. .C.Cível - AC - 1278962-3 - Ribeirão do Pinhal - - Rel.: EdiS• 	de 101 
MaCedo Filho - Unanime -J. 07:04,201T5 —.destaque nosso) •-'' 	- 

l 
. 	 . 	 . 

AÇÃO • CIVIL PÚBLICA.'• 	IMPROBIDADE A.DMI IpTRA 
AQUISIÇÃO.DE  MATERIAIS ? CONTRAITAÇÃ.0 DE MÃO DE O R/ 
AUSÊNCIA DE "..:FoimAr IZAÇAO . DO CORRE PONDENT 

1 ). .EXCLÕSÃO DE DOIS DOS NOVE.

'i PROC.EDliVIENTO ADMINIST ZATIVO. INOCORRÊNCIÀ• DE DANO . 
EFETIVO AO- ERÁRIO. OF.t'NSA .DOLOSA AO PR

lL. 
 CíPIO DA 

LEGALIDADE (LIA, ART.  
ATOS -ÍMPROBOS IMPUTADPS •. (COM REDUÇÃO DA PENA DE :-
MULTA IMPOSTA) .' E• DA CONDENAÇÃO., .POR • DANO MORAL 
COLETIVO. DECISÃO; NO PONTO, ESTENDIDA AOS.AGENTES-(12UE 
NÃO 	RECORRERAM. ' AGRAVO RETIDO • DESPROVIDO. 
PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DO -M., P. CONHECIDA E 
DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS.REUS PARCIALMENTE • ROVIDA.(1) 
A instauração do prOcedirnento : de dispensa de licitação é e rigoi:l pára.

•  

	- 
externados os 'seus motivos' determinantes, se .tornar• possível • controle di) ' 
respectivo ato administrativo. No se trata -de. Mera irregula idade I 
mas de condição para a eficatia.  a contratação direta, consoai] etprevê o ar , 
26 e seu parágrafo único da Le Federal n.° 8.666/1993.(2) :'.èNs éoi duta 
descritbs no art. 1.0 da • LIA demI 	 1 

andarn a comprovação de á, n9 e eti ó a) . 
. 

erário .públiCo, não sendo possív •1. caracteriz&las por mera pre ilnç? " (Si'., 
,r, 

2.a Turma, REsp. o.' -1.228.3 )6/PB, Rel. Min.. Castro 	rira . ,e 
09.1,0.201.2). (ã) „Em ação de im'probidade admlnistr'ativ'a 	line bí el 
condenação por dano moral coletivo porque necessária sua vin Aaçáo 'orn 1 

5 i 	, 
nbção de dor. sofrimento,psíquicó, de .caráter .individua 	pkitivel. eom i 
noção.  de transindividualidade, haja vista .  a indeterMi 	g.drb $ ijelt ) 
passivo e a indivisibilidadefla ofensa 'e da reparação da 	 dd ,..- 	• 
litisconsórcio é facultativo .por Cdnexão (CPC;:art. 4 	 pii -se , . 	 -•,:. 

• i 1 , 	I 

• 
1 42 Promotigi de 
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unidade de julgamento. Por isso, provido o recurso' de um réu pra abso vê-lo 
da improbidade administrativa.que lhe foi imputada, é de rigor a extensão doS 
efeitos desse julgamento. ao  corr kl que não -recorreu,. pois no litisconsárcio 
unitário os. 'atos benéficos alcapçam todos os .  litisconsortes. (TJPR - 

- AC - 13.75492-2 - Pdnta Grossa - Rel.: Adalberto Jorge•?:istõ. 
Pereira - Unânime 	12.05.2015) ,• 	 • 

Os d utrinadores Emerson Pacheco e Rogério Pacheco Alves apontam com 

' pr priedade que muitos operadores do direito fazem constante referência à• má-fé na 

es era da improbidade dministrativa, porém sem a.  necessária preocupação m delinea:r 

rnoscoi ceituais e a 'fuúcionalidadej que ostenta. Segundo u r fe ido 

sência d maior preocupação dogrháltica faz com a que a fui 
I 

?e ao sabor do intérprete de ocasião, o que dificulta em muit 

direito". Essa circunstância faz • com que ocorra uma inadeq 

permanente entre a má-fé e O do1Ø. Ocorre que no conte t io cL 

a mereceora de consequência, de acdrdo com as sanções esta elejid 

idade Á ministrativa, é perfeitamente possível que um ato pr ticado co 

a-fé ju tifique a incidência da Lei Federal n° 8.429/92. 

vamente, mais Uma vez incorPorando ao presente texto da doutrina acima 

sta.  pensar na hipótese' de um Prefeito' Municipal que, -descumprindo 

nte a legislação dê regência, déstine recursos afetos á educação para a 

a única praça pública existente ria locálidade, de um monumento em prol.' 

que leva i extinção da referida área de lazer e à interrupção da atividad 

erson. ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade AdministrativGN. Sãof  P ul 

aiva; 2.014, p. 176. 

erson. ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa 	á",) PuI 

alva, 2.014, p. 178.. 

seus con 

istas, "a a 

má-fé va 

erador d 

id ntificação 

c nduta dolo 

L i de Irápr 

a soluta 

E emPlificat 

posta, "b 

vi Juntariam 

c nstrução, 

d família, o 

es olar. "12 

11 GARCIA, E 

Editora •Sa 

12 GARCIA, E 

Editora Sa 
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lida-se• portará() o entendimento de, que na hipóteses de y olação 

AdministraçãO Pública, a improbidade administrativa se,faz gesente no 

dutas reveStidas de dolo genérico ou má-fé. Nesta mesmaL liiha d 
I 

, o Superior .Tribunal. de.. Justiça define o dolo genérico como 

ia e yontade, dispensando-Je intenção específica"13  consciên 

estão dotada. de -signi4cativa importância, seguindo ' o ente; q 

rson .Garcia e ào,áério Pacheco Alves, não bastá.  apenas. /a de Erni 

"at 

do 

dl 

t 

se 
ad 
co 
int 

,, 05 
. 1 _C 

,N 

E 

pr 
ao 
c 
8. 
do 
ne 

1 IMPROBI 
E"ECIAL. A 
A TORIZAÇÃ 
CvMPROVAÇ 
C o NFIGURA 
C oNDUTA E 

. VeNTADE, D 
F Á TICO-JÚRI 
se sempre com 
ge érico, send 
de concretizar 
ch e modos de 1 

L In a intenção e 
falar, que o 
nitindo, nó 
Ifiguração d 
tição espe 
MONA D 

03/2615 — 
L 

mesmo sem 

OCESSUAL 
ECIAL IM 
PRESTAÇÃ 
-FÉ OU D 
star contas 
erário em r 
rte Superior, 
29/92, não 

genérico 
a provimen 

E ADM NiSTRA.  TIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO E 
SÊNCIA DE‘CáNCURSO PÚBLICO NA, CONTRATAÇÃO DE 
CONSTANTE DE LEI MUNICIPAL ENTÃO VIGENTE: INDISPENSAB 

O DO EFETIVO PREJUÍZO AO.ERÁRIO E DO DOLO DO AGENTE. p 
0 DE DCLa QUE, GENÉRICO OU ESPECÍFICO,' ENCONTRA-SE I 
ÃO NO RESULTADO. O DOLO •GENÉRICO DEPENDE' DA CÓNSCI 
PENSANDO 'APENAS A INTENÇÃO ESIECIFICA. AUSÊNCIA DEj 
IA..EMÀRGOSDE 1:51VERGÊNCIA NÃO CONITLECIDOS. (..) 4. .0 „cl 
um' tipo leMal e, por isso, é que. se  fala em ,olo típico; 'esse. mesmo dolo é o c 

requisitd subjetivo Oral exigido em -todo os ilícitos dolosos: consciêh ii e Ivo 
s requisito objetivos do tipd. 5. Po( outro ado, .0 dolo, específico está n e quel s 
congruente, em que, além dessà eXigência-  dolo•genérico), há a necessi ade 1 
pecial do aben te, ou seja, um requisito subjeávó trqnscendenta 6. Não há port 
oló genérieo se perfaz com a presença apenas da consciência da ilicitude, como s I 
que toca do art. 11, por violação ao princípio da legalidade,, haja isitd qu 
pende rant da consciência, como da vontOe do agente, dispensando .t o som te 
fica:, (...) TJ - EAREsp: 184923 SP 20.3/0189044-9, Relator: Miniptra ELIANA 

de Julga inento; • 13/08/2014, Si - PRIMEIRA SEÇÃO,; Data de Publicação: DJe 
sta que noáo) 

do: 
• 

CIVIL E ApMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ROBIDAD ADMINISTRATIVA. ART ii, INC. VI, DA LEI N: 8.429/92. MERO ATRASO 

DE CON AS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO' CONFIGURADO. NECE SIDADE DE - 
LO-GENÉRICO. DESPROVIMENTO. 1. Apesar a demora do ex-Prefeito vIunicipal eri 

Tribunal Tie  Contas estadual, é incontroversa a ausência de dolo genéri o'ou 4f14juízo 
zão do cumprimento da obrigação a destempo. 2. Nos termos da jurispr dênya .gestà 
para a configuração do ato. de iinprobidqqle previsto no art.: 11 inc VI, da Lei, ti 

asta o mert atraso•naprestação de contas, áendo necess'ário dem nstifr a ma.-fé ou 
a prática de dto tipificado no aludido preceito normdtivo. 3. Agra ‘,0 regiinèntá çue si 
o. (destaqtle nosSo)(STJ AgRg no REsp'• 1223106 RN 2010 )'-'9,7b4ã17, Redtólf 

)4*  
J'es Sppni-olz 

ãor de Justiça 
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INISTERIO PÚBLIS  
do Estado do Par anci 

4. P OMOTORIA DE JUSTIÇA DA ÇOMARCA DE TOL 

constatação 

constatação 

d proporcl 

8. 29/92' 4  

II 

que denominaram "improbidade fo 

a "imprldade material", somente p 

nalidade afasta rido-se assim a 

mal". Paralelamente, é 

ssível por intermédio 

plicação desarrazoada 

a ausência de elementos indica *vos de cometimento 
adminis rativa 

Con orme já bem, evidenciado; no âmbito desta PROMOTORIA DE 
OTEÇÇÃ o AO PA RIMÔNIO PÚBLICO, a investigação objetivou a apuração de 

osta irre laridade .na utilização de bem público, consubstanciado em ambulância 
blica municipal durante a realização da 2 (segunda) etapa do Campeona o Regional 
ste de -MO antain Bile, evento de massa privado, realizado em 05 de manjo de 2:01'4 
s dependê cias da E i tância Marreco, orkanizado pela pessoa jurídica "Cic ismo Oeste 1 
entos Es ortivos" om apoio/parceria da -Secretaria de Esportes e azer 
nicípio d Toledo/P1 e Federação Paranaense d9 ciclismo. 

1 
' 	A uti ização do-veículo consubstancia fato incontestável. ‘ 

Nad 	obstant, ' não se constata• o cometimento de ato de 
a ministratiVa por .ager te público. Explica-se. 

Apesar do evento ter natureza de competiç o. esportiva- privada, pro 
so iedade e presária,ié induVidoso que se 'trata de- atividade que envo 
si nificativo e torcedores e-  interessados em assistiI

, 
 o espetáculo. 

NesS perspectiva, apesar de se tratar de eVento particular, há tamb m inte 
blico -no ue .corichme ao acautelamento de situação' de comprom timent 

, in egridade •i sica dos p rticipantes. 
,. Orá não é se motivo que o próprio pod r público externa por in ermédio de 

, at s norma os preo upàção em relação à regulamentação de eventos de massa, 
i in luindo 	providêpcias a serem adotadas, pelos •entes federativos em tais 
! ac ntecimentos. Neste !sentido, exemplificativamente, destaca-se a Portaria ,n.° 1.13915 , 

M nistro OG FERNANDO, Data de . Julgamento: 21/10/2014, T2 SEQUNDA TUR 
P blicação: DT,  20/11/20.0p 
14 GARCIA, Emerson. ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8 e. São 

Sa aiva, 2.014, p. 450-451. 	. 

15 isponível: <http.://wwv.hemorib.ri.gov.br/Hem/PDF/CoMigencia •hemoterapica/1 

m r. 2.018. 
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1 

' 

ho de 2.013, expedida pelo Ministério .da Saúde, define no 
._ 

, 
de Saúde-  (SUS), as responsabilidades das esferas de gestão 

	

I: 	— 	 .. 
Nacion '-para -.para Planejamento; Execução e .Avaliação "da 

ssistência. à Saúde em  Eventos de MaLa.  , 
o,• quando o agente competente deferiu â ,disponibilização .de 

MUnic)' io de Toledo,' portánto be i  pálico, para estar à di 
e doevento 'esportivo, asSi 
ulaçãá: A. ação portanto foi 

	

há. mínima 'constatação 'd 	 . 
I 

re que, no bojo 1a representação de fls.-0-0'e demais atos in 
s, consta ou-se 'que o Município dei Toledo não possuía, a 
unicipal sobre a :regulamentação lbcal da aplicação da 

Ministe ioda Saúde (fls. 59-60). „•• 	• 	• 	,. 
já- afirM db, a referida Portaria n.° 1.139'6, de-10 de' Junho .de 2.013, 
.Ministér o da Saúde, define no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

as responsablidades dias esferas de, gestão' e estabelece' as Diretrizes Nacionais para 
, _Planejament , Execu0a, e Avaliação das Ações de yigilância e Assistência à Saúde em 

	

2  Eventos de 1 assa. • • 	. 	. • 	. 
Diant disso, c nsidera.ndo a inexistência de regulamentação.  muni 

da aplicação dá .poriailia 'supracitada, em data, de .02 de abril de 2.018,e 
Recomenda ão n.° 07)2018, a qual recomendou .aO Município de Toledo a 
ponderações ora apresentadas-pelo Ministérià Público do Estado 'do Paran 
de eve htual regulamentação local e consequente definição de critér 

"ambulância e equipe de atendimento da saúde pública mu 
alização áé eventOs de massa privadcs no Município de Toledo1  no pr 
ta-e cinco) dias, a 'partir da manifestação de acatamento da p f-r-T-3 -en 

stinatárió . i) manifestação' acerca da aceitação da  p 
strativa, no prazo de, 10 ( 

- de 10 de jti 
Sistema Uni 
as Diretrize 

' Vigilância e, 

âmbitb dó 
estabelece 
AO! d 

• Lo 
prppriedade 
comunidade 
com 'o bem-se 

Port 
' administra' 

Qco 
desenvolvid' 
ficrmativo 
1.139/2013 

expedida pel 

articiPan 
tar da pó]  
nto, não 

os ç 
.,o • fez.  -com adequadal ocu 

lenamente legítima.. 
e prática de. ato , de 

estigat 
énocal at 
ortariá N10 , 

ocasião de r 
-de 45 (apare 
como ,solici 
Recomendaç 
nctificações, 
e cetadas 
T nsparêná 
se co,nhã 

.p ulação ( 
O s  M 
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http://www.hemorio.rj.gov.V/Htm/PDF/Contigencia'hemoterapicalIO:pdf,>. Ácesso 28 
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nicípio d Toledo informou,  acatamento  aos termos da' RecomeNdaçâo 
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e, 
-esent 

ez) dias, 'contadá dá, respFciva 
informan o-se em caso dé resposta -positiva', as providência - ue se ia 
ii) a pronipção de digitalização e in erção do documento• rio Po ;tal d 
«dó Órg o Municipal, a fim de dar pLibliidade, permitindo dgste modo 
ento, fi calização pelos própriosagentes públicos e cohtrole pela,  , „.„ 	• 	, 
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,- 
, iNess 'contexto, após. a à -expedição da - Recomendação, Administrativa n.° 

- 02/2.018, qu determMava_regulamentação e a:definição de critérios peloMunicipio/de 
Toledo, para a utilização de ambulância e e_quipe.:  de atendimento da saúde pública' 
municipal pb ocasião de evento de massa privados nesta municipaliOde, ObservoU-sé 
que houve o cuMprimento por parte do Município. ' 	, , 	• - , 	. 

. 	, 

Frise-se que, 1 nada obstante a ausência - de regulamentàção municipal - 
acerca da teínática, b unicípio- de Toledo informou que seguirá amRE OLUÇÃO . 
S SA NcY 595/2O17'",- que estabelece 'diretrizes e normas - gerais para ii 

. pltiinejamento, avalia ãci e execução-das•ãções dé vigilância em saúde e a sistênCiaà I  
sãüde em eventos em massa que :venham a ()Correr no Estado do Pa 'anã e q-euréa  . 
'representem inieresselpara Os estOres do Sistema Único de Saúde — SU , ná e f  
'municipal, estadual eiou federal, conforme art. 3 18  da aludida Resoluça .  

Outrossim, o ente mnnicipal informou que. a Comissão iihierge tora  
Wpartite, através  da IJeliberação n.° 279, de.25 de outubro de .2.017.réferend n o' 

1 conteúdo dà citada,Résolução, portanto, -pactuada entre Município e Eãa(ló.  
Por: ua vez, Constatou-se a.inclusão da Recomendação AdminiWrativ n.° 

07/2.0I8:no[ Portal da Transparencia", do Município de Tdledo. - 	i 

. 	• ..Apcfã a edição dá Recomendação Administrativa, não se ,constatou aOcorr ncia , 	, 
de novasde4incias' a r speito da mátéria objeto des 'a investiga.ção.. • . . ` _ 	, 	 . 	 . 

- • 	.,-Ass , verific -se o cumprimento da Recomendação Administrativia expedida, , 	 . 
. 	.- e o alcánee 	finalida e do pro`cedimerito. 	s, 	-, 	- 	 - 	I, 	' 

' Log , o arquiv mento do procedimento'é medida que Se.  impõe. 	, 	
.. 

Assihi, .com ba e ho exposto, e- terido em .rista o disposto nó artigo 9° da-  tei 
Federal n° 7 347/85, c C art. '2°, ,§ 7° e art.- 10 da Resolução 1928/08, prdmove-se o 
ARQUWA1ENTO d presente :Procedimento. • 	, 	' 

Outr ssiM, seja promovida a anotação dá presente decisão no SISTEMA PRO-- 
, MP. 	.- 	. 	 /  

INISTER10-. 
cio Esrad 

, 

- 
1 

'17 Ditpánível 

18 Art. 3°.  Es 

que venha 

'esfera *mui 
-previsão 

púbhttp:// 

comemora 

Com previs 

19 Disponível 

Acesso 04 

,. 

m: <>. Aceso 04 set. 2.018. 	. 	: 	 . , 	 I 	. 
a Resbluç-áid• se aplica a everi&n,de massa que concentram grande número de 
aocorrer rilo Estado do Paraná e que representem interesse para os gest9 I  re d 

' 	1  cipal, estadual e/ou federal, nose aplicandcl) às feiras e essenielhadds,. o r li 
e 	público n de* até 1.000 .'pessoas; ,marlifestàções' em ' que nábri-i5 
ww.saude.pr.gov.br/arquivos/File/---  Resoluéoes2017/595 11.pdflico; festa L relig 
ões-de datás festivas, apresentações culturais, realizadas em •edifi45els perrra 
o de públi4 restrito aos seu's ocubantes", em que no hkinteresse público 

1 	N ' 	1 	7 

m: <htt.P.://WWw.tcdedó.Pr.gov.br/sites/defau  t/files/recomendacao01815-df>. 
e set.. 2.018. 
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i
I 

fique-se o representante ANTONIO SERGIO DE FREITAS 
fissional.Câmara Municipal de Toledo), e o MUNICÍPIO DE TO DO, 
edição de ofício. CERTIFIQUE-SE. 
rejuízo, bjetivando garantia de plena publicidade ao ato (Suprin o-s 
tual frus ração da comunicação posta ao representante e/9u representado 
afixação de aviso acerca desta deci ão, pelo prazo de 10 (d z) dias, no 

o das Pro otorias de Justiça. CERTIF QUE-SÉ. 
no pra o de 03 (três) dias, contado da comprovação da efetiva 
pessoal do interessado, através cl carta registrada, corá aviso de 

ou decur o do prazo de publiCação no átrio, encaminhe-se bs autos ao 
elho SupOor do Ministét úblico, com as nossas homenagerls. 

I 
4, 

t• 	
, 

in 	f Toledo, 15-de 

, 
'eNDRES S .NI:11 0f,"Z' , 

Promotor de Justkça . „ 	.. 	•
I 	1 

‘ 

janeiro/ide  e 2019, 

;.. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA n° 49.2019 

Em atenção ao ofício n° 031/2019 — 4PJ/GAB que comunica o 

arquivamento do inquérito civil n° MPPR-0148.17.000346-8, remeta-se ao 

Departamento Administrativo para que dê ciência aos Parlamentares bem como 

proceda a publicação e arquivamento do documento 

Toledo, 21 de janeiro de 2019. 

fAntôn o Zólo 

Presidente da Câmara Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
www.toledo.pr.leg.br  
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