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N.º 1247,

EDIÇÃO N.º 1247

no Conselho Superior com o intuito de apreciação Promoção de 
Arquivamento, os autos do Inquérito Civil Público nº. 2019.0002417, 
oriundos da  Promotoria de Justiça de Alvorada, visando apurar 
irregularidades na falta de sinalização das vias públicas no trânsito 
de Alvorada/TO. Informa a qualquer associação legitimada ou a quem 
tenha legítimo interesse que, querendo, poderá apresentar, até a data 
da sessão de julgamento, razões escritas ou documentos, que serão 
juntados aos autos. Esclarece também que, durante o mencionado 
prazo, os autos estarão à disposição dos interessados na Secretaria 
do Conselho. 

Palmas, 21 de junho de 2021.

José Demóstenes de Abreu
Secretário do CSMP/TO

RECOMENDAÇÃO Nº 10/2021

Referência: Inquérito Civil Público nº 2021.0003269 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS por 
seu membro signatário, em conformidade com o princípio da unidade 
institucional, no uso de suas atribuições previstas na Constituição da 
República (artigos 127, caput, e 129, incisos II, VI e IX), na Lei n. 
8.625/93 (artigos 26, inciso I, e 27, parágrafo único, inciso IV) e Lei 
Complementar n. 75/1993 (artigo 6º, inciso XX), e:

CONSIDERANDO que aportou nesta Promotoria de Justiça 
representação anônima recebida por meio do Portal do MPTO, 
noticiando  suposta prática de ato improbidade administrativa pelo 
Sr. Antônio Carlos Oliveira Costa e pelo Prefeito do Município de 
Alvorada/TO, pois o Sr. Antônio Carlos é Vice-Prefeito do Município 
de Alvorada/TO e desde o mês de janeiro de 2021, vem exercendo o 
cargo de Secretário Municipal de Saúde, porém percebendo o salário 
como Vice-Prefeito, o que afrontaria a Lei Orgânica do Município de 
Alvorada/TO e os princípios da Administração Pública; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127, da Constituição 
Federal;

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério 
Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, 
promovendo as medidas necessárias à sua garantia, nos exatos 
termos do art. 129, inciso II, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, 
da Lei Maior);

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.429/92 (Lei da 
Improbidade Administrativa) veda quaisquer práticas oriundas 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVORADA

dos agentes públicos ou a ele equiparados, que impliquem em 
enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou ferimento aos princípios 
constitucionais vigentes;

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.429/92 traz em seu Capítulo II 
rol exemplificativo de condutas que ensejam a aplicação das sanções 
previstas naquela legislação, especialmente 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 (art. 11);

CONSIDERANDO a Constituição Federal, no TÍTULO III, 
Capítulo IV, que trata sobre os Municípios, disciplina que a Lei 
Orgânica, além outros preceitos, deve dispor sobre proibições, 
incompatibilidades, perdas de mandato para os agentes políticos 
do Executivo e Legislativo municipal, de acordo com as regras 
constitucionais de observância obrigatória;

CONSIDERANDO que havendo previsão na legislação 
municipal (Lei Orgânica do Município), o Vice-Prefeito pode ser 
nomeado para o cargo de secretário municipal; 

CONSIDERANDO que art. 73, §3º, da Lei Orgânica do 
Município de Alvorada/TO está vigente e estabelece que: “o Vice-
Prefeito pode, sem perda do mandato e mediante autorização da 
Câmara Municipal, aceitar ou exercer cargo ou função de confiança 
municipal, estadual ou federal perdendo a remuneração do Vice-
Prefeito, enquanto permanecer no cargo ou função”. 

CONSIDERANDO que a Presidência da Câmara Municipal 
informou ao Ministério Público que não expediu ato administrativo 
autorizando o Vice-Prefeito do Município de Alvorada-TO, Sr. Antônio 
Carlos Oliveira Costa, a exercer cargo ou função de confiança de 
Secretário Municipal de Saúde de Alvorada-TO; 

CONSIDERANDO que nos termos do Decreto-lei 201/67 
que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, 
e dá outras providências, verbera sobre a obrigatoriedade dos 
gestores cumprirem as leis.“Art.1º São crimes de responsabilidade 
dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 
XIV- Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar 
de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da 
impossibilidade, por escrito, à autoridade competente”;

CONSIDERANDO que sendo atribuição institucional do Poder 
Executivo dar executoriedade às leis, não pode o Chefe do Poder 
Executivo deixar de aplicar uma lei anos após a sua promulgação 
apenas por entendê-la inconstitucional, sem tomar as devidas 
providências para sanar o incidente (RTJ 2; 286, 3/760; RDA 42/203, 
59/338, 76/51); 

CONSIDERANDO que promulgada a Lei, nem o Executivo 
e nem o Legislativo poderão negar executoriedade – ou descumprir 
– à lei, sob o argumento de que ela é inconstitucional. O máximo 
que poderão fazer é exercerem a outra faculdade que lhes é 
posta constitucionalmente, ou seja, passar ao pólo ativo da ADI na 
provocação do Poder Judiciário, que é o único Poder que tem – nessa 
fase – a competência de exercer a atividade legislativa negativa, 
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EDIÇÃO N.º 1247

retirando do mundo jurídico aquela norma que foi nele lançada com a 
eiva da inconstitucionalidade; 

CONSIDERANDO que uma vez promulgada, a lei deverá ser 
cumprida por todos, indistintamente – ante a presunção de validade 
constitucional das leis e atos normativos do Poder Público – e uma 
vez lançada no mundo jurídico, a lei existe, produz seus efeitos, tem 
eficácia e seus efeitos são válidos, com perfeita aplicabilidade até que 
o Poder Judiciário a julgue e a considere inconstitucional;

CONSIDERANDO que no exercício dessas atribuições, 
pode o Ministério Público, dentre outras providências, expedir 
RECOMENDAÇÕES dirigidas, dentre outros, (i) aos órgãos/entidades 
da Administração Pública Direta e Indireta, (ii) pelos concessionários 
e permissionários de serviço público estadual ou municipal, além de 
(iii) entidades que prestem ou executem serviço de relevância pública, 
conforme art. 27 da Lei nº 8.625/1993; 

RESOLVE 

RECOMENDAR:

1) Ao Prefeito Municipal de Alvorada/TO e ao Secretário 
Municipal de Saúde, que, no prazo de 10 (dez) dias:

Item 1.1) Exonere o Sr. Antônio Carlos Oliveira Costa do cargo 
de Secretário Municipal de Saúde por afronta às disposições do art. 
73, §3º, da Lei Orgânica do Município de Alvorada/TO; 

Item 1.2) Que caso seja do interesse da Administração Pública 
e do Vice-Prefeito o exercício do cargo de Secretário Municipal de 
Saúde, que adote todas as providências a fim de dar cumprimento 
às determinações do art. 73, §3º, da Lei Orgânica do Município de 
Alvorada/TO, ficando-lhe vedado o exercício de cargo de Secretário 
Municipal pelo Vice-Prefeito do Município de Alvorada/TO enquanto 
não haja autorização da Câmara Municipal; 

Item 1.3) Que observe as determinações do art. 73, §3º, 
da Lei Orgânica do Município de Alvorada/TO e caso, entenda que 
o referido dispositivo possa ser inconstitucional, deverá adotar as 
medidas necessárias a fim de sanar a questão, não admitindo-se seu 
descumprimento até que haja pronunciamento do Poder Judiciário ou 
revogação/alteração do dispositivo em comento.

2) Ao Presidente da Câmara Municipal de Alvorada/TO e a 
todos os Vereadores da Câmara Municipal de Alvorada/TO que, no 
prazo de 10 (dez) dias:

Item 2.1) Diante do conhecimento de que o Vice-Prefeito do 
Município de Alvorada/TO, Sr. Antônio Carlos Oliveira Costa está 
exercendo o cargo de Secretário Municipal de Saúde em evidente 
afronta às disposições da Lei Orgânica do Município de Alvorada-
TO, que adotem todas as providências e medidas necessárias a fim 
de exigir o cumprimento das determinações do art. 73, §3º, da Lei 
Orgânica do Município de Alvorada/TO pelo Poder Executivo local; 

Item 2.2) Que observem as determinações do art. 73, §3º, 
da Lei Orgânica do Município de Alvorada/TO e caso, entenda que 
o referido dispositivo possa ser inconstitucional, deverá adotar as 
medidas necessárias a fim de sanar a questão, não admitindo-se 

seu descumprimento ou inexigência até que haja pronunciamento do 
Poder Judiciário ou revogação/alteração do dispositivo em comento 
mediante o procedimento legislativo específico para tanto.

ADVERTE-SE quanto ao dever de estrita observância 
aos princípios da administração pública, inclusive no tocante ao 
atendimento do que se requisitou e recomendou, sob pena de 
eventual responsabilização em âmbito cível e criminal, assinalando-
se a configuração do elemento subjetivo “dolo” na hipótese de 
descumprimento.

O presente instrumento serve como mandado de notificação 
e deve ser entregue a destinatários preferencialmente por Whatsapp 
ou e-mail, com certificação do recebimento, ou por meio diverso mais 
ágil. 

REQUISITAR que todas as providências adotadas em 
cumprimento à presente Recomendação, deverão ser comunicadas 
e encaminhadas ao Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do recebimento formal desta recomendação.

Afixe-se a recomendação no local de praxe e encaminhe para 
divulgação no Diário Oficial.

Alvorada/TO, 15 de junho de 2021.

Priscilla Karla Stival Ferreira
Promotora de Justiça

DESPACHO

Trata-se de Inquérito Civil Público nº 2017.0002528, instaurado 
nesta Promotoria de Justiça de Alvorada/TO na data de 03 de outubro 
de 2017, com a finalidade de apurar a ocorrência de irregularidades 
na comercialização de produtos de origem animal em situações 
impróprias para o consumo, bem como as condições de higiene, na 
área de referência desta Comarca, decorrente de provável omissão 
do Poder Público Local. 

O presente procedimento teve início após aportar nesta 
Promotoria de Justiça de Alvorada/TO representação anônima 
formulada por meio do Sistema da Ouvidoria do MPTO, protocolo de 
atendimento nº 07010177531201776, noticiando em síntese: i) que 
o frigorífico Boi Gordo continua abatendo animais clandestinamente; 
ii) continua entregando normalmente as carnes nos açougues, haja 
vista a prevaricação de Agentes de Vigilância Sanitária do Município 
de Alvorada; iii) que ante a inércia do poder público municipal os 
consumidores de Alvorada correm o risco em adquirir alimentos 
impróprios para o consumo; iv) os açougues desta cidade em geral 
encontra-se em péssimas condições de higiene, bem como os que 
nos locais trabalham, não utilizam nenhum mecanismo de higiene 
para manipulação dos alimentos.
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