
PALMAS, QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 202125  DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Tocantins - DOMP/TO.                                     : disponibilização e publicação em 18/11/2021.                                                                                                                              
Assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2 de 24/08/2001 - Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

N. 1343

EDIÇÃO N. 1343

URL: https://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_
file/8f59f2e338a0fb2c250ff3a44bc199d7

MD5: 8f59f2e338a0fb2c250ff3a44bc199d7

Anexo VIII - Material Senado - Cartilha - Projeto Ouvidoria para Todos 
2018 (1).pdf

URL: https://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_
file/db26a80dcaf38f89c00eb49970de8f93

MD5: db26a80dcaf38f89c00eb49970de8f93

Anexo IX - L13460-1.pdf

URL: https://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_
file/c0b91887eec35353fbcc4b64dae9d379

MD5: c0b91887eec35353fbcc4b64dae9d379

Anexo X - Memo. n° 38- CAOPAC (3).pdf

URL: https://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_
file/e835c09d4b6ce9d4d71de7eaf0e29aab

MD5: e835c09d4b6ce9d4d71de7eaf0e29aab

Anexo XI - SEI_TCE-TO - Recomendacao.pdf

URL: https://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_
file/e47946efedc244939489929d74e94b2f

MD5: e47946efedc244939489929d74e94b2f

Anexo XII - Ofício 02 - Promotorias de Justiça (3).pdf

URL: https://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_
file/1a3c4d876862aecd10698479bf23dc14

MD5: 1a3c4d876862aecd10698479bf23dc14

Anexo XIII - Notícia de Fato - Centenário.pdf

URL: https://athenas.mpto.mp.br/athenas/FileUploadController/get_
file/421c72ce3f2d382b7157dfe063eea5a7

MD5: 421c72ce3f2d382b7157dfe063eea5a7

Itacajá, 15 de novembro de 2021

Documento assinado por meio eletrônico
MILTON QUINTANA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACAJÁ

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - ICP/3920/2021

Processo: 2021.0009215

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por 
intermédio da Promotoria de Justiça de Itaguatins/TO, no uso de 
suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 129, III, da 
Constituição Federal; 26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 8º, § 1º, da Lei nº 
7.347/85 e 61, I, da Lei Complementar Estadual nº 051/08, e ainda:

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAGUATINS

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (art. 129, caput, CF/88);

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público 
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente, da defesa da ordem 
urbanística e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso 
II, da CF/88, e art. 1º, III, da Lei nº 7.347/85);

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.429/92 (Improbidade 
Administrativa), que veda quaisquer práticas oriundas dos agentes 
públicos ou a eles equiparados, que impliquem enriquecimento 
ilícito, prejuízo ao erário ou ferimento dos princípios constitucionais 
vigentes;

CONSIDERANDO que à Administração Pública cabe obedecer aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência (art. 37, caput, da CF/88);

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria 
de Justiça, através de representação formulada pelos vereadores 
de São Miguel do Tocantins/TO, Neila Gomes Paixão, Irene Duarte 
de Vasconcelos, Glaydson Jonathan P. da Costa, Otacílio Gregório 
da Silva Filho, Antonio Silva Sousa e Diana Cristina da Silva 
Veloso, dando conta de supostas irregularidades e possível ato 
de improbidade administrativa por parte do Presidente da Câmara 
Municipal de São Miguel, o Sr. Renildo Alves Silva;

CONSIDERANDO que, dentre as irregularidades apontadas na 
Representação dos Vereadores, pode-se destacar: Negação 
de protocolo de documentos; Abuso de poder; Falta de decoro; 
Coagindo os funcionários a não receber protocolos por parte dos 
vereadores referente ao Presidente; Apresentando diversos cheques 
pré-datados a terceiros sem comprovação de licitação ou notas de 
serviços; Contrato de carro em nome de terceiro, sendo o proprietário 
o pai do vereador; Diárias de viagens requeridas pelos vereadores 
negadas, porém, pagas apenas ao Presidente e outro vereador; 
Contratos licitatórios em valores exorbitantes e o Presidente se nega 
a prestar informações aos vereadores;

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.429/92, por seu turno, em seu art. 
9º, dispõe constituir ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 
ou atividade públicos;

CONSIDERANDO também que a Lei nº 8.429/92, em seu art. 10, 
dispõe constituir ato de improbidade administrativa que causa 
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 
enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades da Administração 
Pública;

CONSIDERANDO ainda que a Lei nº 8.429/92, em seu art. 11, 
dispõe constituir ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão 
que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de novas diligências para 
apuração dos fatos, exigindo-se maior prazo para obtenção dos 
dados;

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL com o objetivo 
de "apurar irregularidades no âmbito da Câmara Municipal de São 
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Miguel do Tocantins/TO praticadas pelo Presidente da Câmara 
Municipal, o Sr. Renildo Alves Silva", momento em que determina-se 
a realização das seguintes diligências:

a) Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público e 
comunique-se ao Colendo Conselho Superior do Ministério Público 
do Estado do Tocantins, dando-lhe ciência da instauração do 
presente Inquérito Civil;

b) Nomeio a auxiliar ministerial Karen Cristina Silva dos Santos para 
secretariar os trabalhos de investigação;

c) Notifique-se as testemunhas Neila Gomes Paixão, Irene Duarte de 
Vasconcelos, Glaydson Jonathan P. da Costa, Otacílio Gregório da 
Silva Filho, Antonio Silva Sousa e Diana Cristina da Silva Veloso para 
prestar esclarecimento acerca dos fatos nesta promotoria de justiça;

d) Oficie-se o Presidente da Câmara Municipal de São Miguel do 
Tocantins/TO, Renildo Alves Silva para prestar informações acerca 
dos fatos, bem como encaminhar os seguintes documentos:

    cópia do procedimento licitatório, contrato e comprovantes de 
pagamentos do veículo locado pela Câmara Municipal do Sr. Renato 
Pereira da Silva;

    cópia do procedimento licitatório, contrato e comprovantes de 
pagamentos da empresa contratada para fornecimento de lanches 
à Câmara Municipal;

    cópia do procedimento licitatório, contrato e comprovantes de 
pagamentos da empresa contratada para fornecimento de gêneros 
alimentícios à Câmara Municipal;

    cópia do procedimento licitatório, contrato e comprovantes de 
pagamentos da empresa que fornece sinal de internet à Câmara 
Municipal;

    cópia do procedimento licitatório, contrato, notas fiscais e 
comprovantes de pagamentos do posto de gasolina contratado 
para fornecimento de combustível ao veículo locado pela Câmara 
Municipal do Sr. Renato Pereira da Silva;

    cópia das portarias e comprovantes de pagamentos de todas as 
diárias pagas pela Câmara Municipal no exercício de 2021;

    lista de todos os servidores e prestadores de serviços contratados 
pela Câmara Municipal no ano de 2021;

    talão de cheque com os respectivos canhotos das folhas utilizadas 
no ano de 2021. 

Cumpra-se.
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ELIZON DE SOUSA MEDRADO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAGUATINS

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - PA/3898/2021

Processo: 2021.0007324

O Ministério Público do Tocantins, por intermédio da 2ª Promotoria 
de Justiça de Miracema do Tocantins, sob a direção desta Promotora 
de Justiça STERLANE DE CASTRO FERREIRA, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, 
incisos II, III e VI da Constituição Federal de 1988; no artigo 25, inciso 
IV, letra “a”, no artigo 26, incisos I, V, VI, Parágrafo Único do artigo 27 
e artigo 32, inciso II da Lei Federal nº 8.625/93; no artigo 6º incisos 
VII, XX, artigos 7º e 8º da Lei Complementar nº 75/1993; no artigo 60, 
inciso VII e artigo 61 da Lei Complementar Estadual nº 51/08; no § 1º 
do artigo 8º da Lei 7.347/85; Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e 
do Adolescente; artigos 203 da Constituição Federal; Lei nº 8.080/90 
– SUS; Lei nº 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social; e, ainda:

CONSIDERANDO que o Ministério Público, instituição permanente e 
essencial a função jurisdicional do estado, é órgão constitucionalmente 
vocacionado para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, incumbindo-lhe 
zelar pelos serviços de relevância pública e pelo cumprimento dos 
direitos assegurados pela Constituição Federal;

CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão (artigo 227 da CF);

CONSIDERANDO que o Estado promoverá programas de assistência 
integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem (§ 1º do artigo 
227 da CF);

CONSIDERANDO que a criança e o adolescente gozam de todos 
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-
se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade 
(artigo 3º da Lei nº 8.069/90);

CONSIDERANDO que nenhuma criança ou adolescente será 
objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais 
(artigo 5º da Lei nº 8.069/90);

CONSIDERANDO que a criança e o adolescente têm direito a 
proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRACEMA DO 
TOCANTINS

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 0435656d - 54a46976 - 62d7894f - 55b036ca


