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destinação social ao citado imóvel. Dessa forma, com base no que
restou consignado, este Órgão Ministerial determinou a remessa de
cópias da Notícia de Fato as Promotorias de Justiça de Defesa da
Cidadania da Capital, com atuação na Defesa do Meio-Ambiente,
Urbanismo e Direitos Humanos. Colhe-se ainda que o Estado de
Pernambuco foi instado a manifestar-se so0bre os termos da Notícia de
Fato, tendo, por sua vez, registrado que, ao contrário do exposto, a
"dação em pagamento do imóvel em questão foi devidamente autorizada
pela Lei Estadual n.º 15.923, de 11 de novembro de 2016 (em anexo)",
assentando, ainda, que "a dação de pagamento do aludido imóvel, de
titularidade do Estado de Pernambuco (vide Certidão do RGI e Escritura
Pública em anexo), se deu como pagamento de parcela da indenização
pela desapropriação de um imóvel na Várzea, denominado “comunidade
de 21 de abril”, com área de 28.,197,00 m², com vistas a evitar o
despejo de inúmeras famílias". Nos termos da Resolução RES-CPJ nº.
014/2017 são atribuições específicas do Promotor com operação na
Defesa do Patrimônio Público: I – Prevenção e repressão à prática de
atos de improbidade administrativa; II – Tutela da moralidade
administrativa e do Patrimônio Público; III – Controle da legalidade dos
Atos de Estado, quando praticados com violação da probidade
administrativa; IV – Promover, na forma de Lei Federal nº. 12.846/2013,
a responsabilização objetiva de pessoas jurídicas pela prática de atos
contra a Administração Pública, previstos no seu art. 5º, em especial
para aplicação das sanções previstas nos artigos 6º e 19, de forma
isolada ou em conjunto com a Promotoria de Justiça Criminal.
Considerando que ainda se faz necessária a obtenção de informações
sobre o relato, em especial, visando dirimir qualquer dúvida com relação
a qualquer irregularidade na transferência do citado bem público para o
particular, e que visam, se for o caso, o seu possível enquadramento no
espectro de atuação da Promotoria de Justiça de Patrimônio Público da
Capital, definido pela Resolução RES-CPJ nº 014/2017, em
conformidade com Artigo 17, da Resolução RES CSMP nº. 003/2019;
Inicialmente, mediante o respectivo Termo de Compromisso, nomeio a
servidora Cynthia Monike dos Santos Costa Milanez, Matrícula nº.
189.982-1, ora a disposição do Ministério Público, para exercer as
funções de Secretária Escrevente (Art. 22 – Resolução RES CSMP nº.
003/2019), e; DETERMINO: 1. Registro e Autuação das peças em
anexo, como Procedimento Preparatório. 2. Encaminhe-se expediente
ao Senhor Secretário de Administração do Estado de Pernambuco, a fim
de que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente cópia legível do
processo administrativo ou correlato, referente a Dação em Pagamento
efetivada pelo Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº. 15.923, de 11 de
novembro de 2016 - Imóvel 2, sito na "Rua Barreiros, número 100, no
bairro do Pina, no Município do Recife, com área total de 2.242,86m²
(dois mil, duzentos e quarenta e dois vírgula oitenta e seis metros
quadrados), sendo de área construída 205,87m2 (duzentos e cinco
vírgula oitenta e sete metros quadrados), que é objeto de ação de
usucapião proposta pelo Estado de Pernambuco" - Escritura Pública
lavrada no 8º Ofício de Notas do Recife /Protocolo nº. 191732 - Livro nº.
1845-E, Folha nº. 041, a fim de ser avaliado a demonstração de
interesse público na celebração do citado acordo e avaliação prévia dos
imóveis (público e o particular). 3. Em Secretaria, aguarde o prazo
estipulado para resposta. Findo, com ou sem atendimento, venha
concluso. Autue-se. Registre-se. Cumpra-se. Recife, 04 de novembro de
2020. Eduardo Luiz Silva Cajueiro Promotor de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE TAMANDARÉ Procedimento nº 01718.000.111/2020 —
Inquérito Civil

RECOMENDAÇÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por meio
da Promotora de Justiça que subscreve a presente

RECOMENDAÇÃO Nº RECOMENDAÇÃO PJ TAMANDARÉ
Recife, 3 de maio de 2021

Recomendação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
129, inciso III, da Constituição Federal; art. 25, IV, alínea "a", da Lei
Federal n.º 8.625/93, art. 4.º, inciso IV, alínea "a", da Lei Estadual n.º
12/94 e art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 7.347/85, e art. 54 da Res. nº 003/2019
do CSMPPE;

CONSIDERANDO o disposto no caput do artigo 127 da Constituição
Federal, segundo o qual o Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis;

CONSIDERANDO ser dever institucional do Ministério Público a defesa
da moralidade administrativa e do patrimônio público, bem como a
prevenção e repressão à prática de atos que contrariem o interesse
público;

CONSIDERANDO o princípio da supremacia do interesse público e a
vinculação da atividade administrativa à Lei, submetendo os agentes
públicos a devida responsabilização, em caso de desvio;

CONSIDERANDO que o sistema constitucional vigente prevê como
regra que a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvada as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, nos exatos
termos do art. 37, II, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a Lei n.º 13.022/14, que instituiu o Estatuto Geral
dos Guardas Municipais dispõe, em seu art. 9º, que “A guarda municipal
é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano
de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal”.

CONSIDERANDO que nos termos do Estatuto Geral da Guarda
Municipal – artigo 2º, da Lei Federal no 13.022/2014 - “incumbe às
guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e
armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal
preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do
Distrito Federal”;

CONSIDERANDO a inconstitucionalidade da Lei Municipal 137/00, que
institui a guarda municipal de Tamandaré composta exclusivamente por
cargos comissionados, tampouco com Plano de Cargos e Carreiras;
CONSIDERANDO, ainda, que a contratação temporária de pessoal,
prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e disciplinada no Estado
de Pernambuco pela Constituição Estadual, em seu art. 97, VII, e pela
Lei nº. 14.547, de 21 de dezembro de 2011, com suas posteriores
alterações, deverá ser levada a efeito tão somente para atender
situações excepcionais, incomuns, que exigem satisfação imediata e
temporária;

CONSIDERANDO que o município da Tamandaré/PE mantém sua
guarda municipal através de contratação temporária por excepcional
interesse público, sem seleção pública;

CONSIDERANDO que o concurso público realizado pelo Município de
Tamandaré contemplou o provimento de cargos efetivos de “vigia”,
posteriormente com nomenclatura alterada para “guarda patrimonial”;

CONSIDERANDO que a pandemia pela disseminação do novo
Coronavírus (COVID-19) deflagrou situação de emergência e
calamidade públicas, sendo reconhecidas pelo Decreto Legislativo
Estadual nº 77, de 08 de abril de 2020;

CONSIDERANDO que, nesse cenário, foi promulgada a Lei
Complementar nº 173, em 27 de maio de 2020, definindo limitações à
admissão de pessoal como medidas de economia e gestão fiscal no
enfrentamento ao Coronavírus;
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CONSIDERANDO que, em seu art. 8º, IV, a LC nº 173/20 proíbe a
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, até 31 de
dezembro de 2021, de “admitir ou contratar pessoal, a qualquer título,
ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de
assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições
decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as
contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da
Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de
serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de
militares”;

 CONSIDERANDO a tramitação de Inquérito Civil na Promotoria de
Tamandaré, onde foi constatada a irregularidade do funcionamento da
Guarda Municipal de Tamandaré, pertencente à Administração Direta do
Poder Executivo Municipal, onde se constata que a legislação municipal
referente à criação de cargos de guardas municipais é inconstitucional, e
estes exercem esta função como funcionários contratados mediante
contratação temporária de excepcional interesse público, em total
desrespeito ao princípio constitucional da obrigatoriedade do concurso
público;

CONSIDERANDO a existência de cargos públicos efetivos denominado
“guarda patrimonial”, cuja atribuição é a de “realizar vigilância
noturna/diurna dos prédios e logradouros públicos; zelar pelo
equipamento de trabalho; executar outras atividades compatíveis com o
cargo”, atribuições essas específicas e limitadas, não se confundindo
com o leque de atribuições de uma guarda civil municipal;

RESOLVE:

 RECOMENDAR ao Prefeito do Município de Tamandaré/PE, Sr. Isaías
Honorato da Silva Marques, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal, administrativas acima referidas e outras com ela
convergentes que:

1- ABSTENHA-SE de desviar a função dos cargos de “vigia” ou “guarda
patrimonial” que estejam exercendo a função de guarda civil municipal;

2- PROMOVA a realização de estudo de impacto financeiro, no prazo de
90 (noventa) dias, visando verificar a necessidade de revisão (criação ou
extinção) do quantitativo de cargos de guarda civil municipal;

3- ELABORE e ENCAMINHE no prazo de 120 (cento e vinte) dias a
Câmara de Vereadores do Município projeto de lei regulando o Plano de
Cargo, Carreiras e Vencimentos-PCCV dos guardas municipais de
Tamandaré, adequando-se aos ditames da Lei 13.022/2014;

4- RESCINDA os contratos temporários daqueles que estão exercendo
cargos e /ou funções próprias e exclusivas de guardas municipais, sem
se submeter ao concurso público – sob pena de configuração de ato de
improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992;

5- EXONERE todo e qualquer profissional vinculado a Guarda Municipal,
em regime de cargo comissionado, desde que não seja do quadro
efetivo, em função da necessidade de atendimento da referida
legislação federal e a impossibilidade de provimento de tais cargos por
falta de previsão em legislação municipal;

6- ABSTENHA-SE permanentemente, a partir de então, de nomear e
realizar novas contratações temporárias para o preenchimento dos
cargos e/ou funções vagos de guarda municipal ou cargos correlatos a
estes sem obedecer ao princípio do concurso público;

7- REMETA a esta Promotoria de Justiça, no prazo improrrogável

de 180 (cento e oitenta) dias desta, proposta de cronograma de
realização de concurso público para provimento de cargos da Guarda
Civil Municipal, considerando a exoneração dos profissionais
contratados, suprindo assim as vagas indispensáveis para atender a
necessidade de pessoal, conforme determina a Lei Federal
13.022/2014, consoante o número de cargos criados por lei, mais
cadastro de reserva, devendo observar as limitações impostas pela Lei
Complementar nº 173, em 27 de maio de 2020;

 8- PROMOVA a realização de concurso público para o provimento de
cargos e consequente estruturação de pessoal da Guarda Municipal no
Município de Tamandaré, no prazo de 30 (trinta) dias após o limite de
31/12/2021 imposto pela LC n.º 173/20, a partir do estudo de impacto
financeiro e das políticas de segurança desenvolvidas pelo Município;

9- ASSEGURE a realização contínua de capacitação específica e
qualificação profissional dos guardas municipais, com matriz curricular
compatível com suas atividades, nos termos dos arts. 11 e 12 da Lei nº
13.022/2014, sobretudo com esclarecimentos acerca das atribuições
para garantir um trabalho integrado no município, evitando-se assim
conflitos de ações com as Polícias Civil e Militar, e torne público os
contatos da Ouvidoria e outras ações que serão garantidas por meio da
lei municipal;

10- SEJA garantida a progressão funcional na carreira, bem como seja
exigida previsão de percentual mínimo relativo à ocupação dos cargos
por pessoas do sexo feminino, conforme o art. 15, §2º e §3º, da Lei nº
13.022/2014;

11- SEJA estabelecida, para chefia e direção do serviço, a estrutura de
cargos providos, apenas, por ocupantes da carreira, nos termos do art.
15, da Lei nº 13.022 /2014;

12- SEJA implementado o controle interno, exercido por corregedoria,
caso a Guarda de Tamandaré possua efetivo superior a 50 (cinquenta)
servidores, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos
integrantes de seu quadro, criando-se, para efetivo exercício, código de
conduta próprio, a fim de sejam estipuladas sanções disciplinares
específicas, nos termos do art. 13, II e 14, da legislação mencionada;

13- SEJA implementado o controle externo, exercido por ouvidoria,
independente em relação à direção da respectiva guarda, para receber
examinar e encaminhar reclamações sugestões, elogios e denúncias
acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do
órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar resultados
aos interessados, dando lhes orientação, informação e resposta, nos
termos do art. 13, II, do referido diploma legal;

14- NOMEIE exclusivamente servidores pertencentes ao quadro efetivo
de pessoal da Guarda Civil Municipal para os cargos de Ouvidor,
Corregedor-Geral e SubCorregedor-Geral da Guarda Civil Municipal;

15- INFORMAR a esta Promotoria de Justiça, mediante ofício, no prazo
de 30 dias as providências que foram adotadas visualizando o
cumprimento da presente Recomendação Ministerial;

ADVIRTO a todos os destinatários que, além do caráter informativo para
orientar e corrigir condutas, esta recomendação é instrumento para
explicitar o dolo, de modo a possibilitar a punição no âmbito criminal e
de improbidade administrativa, em caso de descumprimento (STJ. AgInt
no REsp 1618478, j. 08/06/17; TJPE - Apelação 427690-60000033-
21.2008.8.17.0370, j. 18/10/16). Ainda,

RESOLVE RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Tamandaré que priorize a tramitação do projeto de
lei supramencionado, de modo que não haja prejuízo ao interesse
público no que tange à regularização das
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atividades da Guarda Municipal. Por fim, determino: Oficie-se e se
remeta cópia desta recomendação:

 I) Ao Prefeito do município de Tamandaré, para cumprimento;

II) À Presidente da Câmara de Vereadores;

III) ao Conselho Superior do Ministério Público, à Corregedoria Geral do
Ministério Público e ao CAOP/Defesa do Patrimônio Público, para
conhecimento;

IV) Ao Secretário Geral do Ministério Público, em meio magnético, para
que se dê a necessária publicidade no Diário Oficial do Estado.
Registre-se, por fim, que a presente Recomendação será monitorada
nos autos do inquérito civil correspondente nesta Promotoria de Justiça.
Finalmente, ressalte-se que o não atendimento à presente
Recomendação poderá implicar a adoção de medidas necessária a sua
implementação por este Órgão Ministerial.

Tamandaré, 03 de maio de 2021.

Camila Spinelli Regis de Melo,
Promotora de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO 3ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE OLINDA Procedimento nº
01923.000.216/2020 — Procedimento Preparatório

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Inquérito Civil 01923.000.216/2020 O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por seu
Promotor de Justiça signatário, com base no artigo 129, inciso III, da
Constituição da República; no artigo 67, § 2º, inciso II, da Constituição
Estadual; no artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 7.347/1985; no
artigo 25, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625/1993; no artigo 14 da
Resolução CSMP nº 03/2019, no uso de suas atribuições constitucionais
e legais, instaura o presente Inquérito Civil (destacando ter sido
equivocada a instauração de Procedimento Preparatório quando da
migração para esse Sistema Eletrônico SIM) com o fim de investigar o
presente: OBJETO: Construções irregulares na 1ª Trav. Jataúba, Amaro
Branco, olinda-PE (Ant. IC 59/18). INVESTIGADO: Poder Público
Resolve, assim, promover as diligências indispensáveis à instrução do
feito, determinando, desde logo, a adoção das seguintes providências:
cópia da portaria que determinar a instauração de inquérito civil será
encaminhada, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional –
CAOP respectivo, bem como à Secretaria Geral, para publicação no
Diário Oficial, comunicando-se ao CSMP e à Corregedoria Geral do
Ministério Público – CGMP. Cumpra-se. Olinda, 03 de maio de 2021.
Belize Camara Correia, Promotora de Justiça.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO 3ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE OLINDA Procedimento nº
01923.000.216/2020 — Notícia de Fato

P O R T A R I A  D E  I N S T A U R A Ç Ã O  D E  P R O C E D I M E N T O
PREPARATÓRIO Procedimento Preparatório 01923.000.216/2020 O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por seu
Promotor de Justiça signatário, com base no artigo 129, inciso III, da
Constituição da República; no artigo 111, parágrafo único, alínea “a”, da
Constituição Estadual; no artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei Federal nº
7.347/1985; no artigo 25, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625/1993; na Lei
Complementar Estadual nº 12/94 e na Resolução CSMP nº 003/2019,
no uso de suas atribuições constitucionais e legais, instaura o presente
Procedimento Preparatório com o fim de investigar o presente: OBJETO:
Construções irregulares na 1ª Trav. Jataúba, Amaro Branco, olinda-PE
(Ant. IC 59/18). INVESTIGADO: Poder Público e outro (s) Por fim, os
elementos apresentados até então ainda são insuficientes para
identificar todos os responsáveis e

PORTARIAS Nº 01923.000.216/2020
Recife, 4 de maio de 2021

delimitar seu objeto, sendo necessária uma melhor apuração por meio
do presente procedimento preparatório, conforme previsto nos artigos 7º
e 17, ambos da Resolução Resolução CSMP nº 003/2019, em vista do
que DETERMINO: a) Oficie-se à/ao Secretaria Municipal da Fazenda
(Diretoria de Administração Tributária) e à Secretaria Municipal de
Gestão Urbana requisitando informar os dados de identificação
atualizados dos proprietários dos imóveis de nºs. 56 e 115-F da 1ª
Travessa Jataúba e do imóvel de nº. 190, localizado na Rua Jataúba,
todos no Bairro de Amaro Branco, nesse município de Olinda. Prazo: 10
(dez) dias. b) Renove-se ofício à SEPACTUR requisitando informar se
os proprietários dos imóveis objeto do Ofício 49/2021 (nºs 56 e 115-F da
1ª Travessa Jataúba e nº. 190 da Rua Jataúba) já foram identificados e
se seus dados já foram repassados à Procuradoria Geral do Município
para as providências cabíveis. Prazo: 15 (quinze) dias. c)  Reitere-se
ofício à PGM, ainda pendente de resposta. Cumpra-se. Olinda, 27 de
abril de 2021. Belize Camara Correia, Promotora de Justiça.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO 2ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA CÍVEL DE GOIANA Procedimento nº 02071.000.019/2021 —
Notícia de Fato

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Inquérito Civil 02071.000.019/2021 O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por
intermédio da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Goiana, com atuação na
Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, no uso de suas
atribuições que são conferidas pelo art. 129, inciso II e III, da
Constituição Federal, pelo art. 67, § 2º, inciso II, da Constituição
Estadual, pelo art. 25, inciso IV, alíneas “a” e “b” da Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público, e pelo art. 4º, inciso IV, alínea “b” da Lei
Complementar nº. 12/94 e, CONSIDERANDO as informações fornecidas
Notícia de Fato nº 001/2020, consubstanciada na remessa do Ofício nº
636/2019 – CAOP/CON, o qual sugere a investigação do cumprimento
da Lei Estadual 15.566/2015 e do Decreto n 43.045/16, pelas empresas
que fabricam, armazenam, transportam, distribuem e comercializam gelo
neste Município; CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento
à Lei Estadual n 15.566 /2015, que dispõe sobre as condições sanitárias
relativas à fabricação, armazenamento, transporte, distribuição e
comercialização de gelo no Estado de Pernambuco e obriga a aposição
de selo nas embalagens; CONSIDERANDO a necessidade de dar
cumprimento ao Decreto n 43.075/16 que regulamenta a Lei 15.566/15
disciplinando sobre as edificações e instalações dos estabelecimentos
fabricantes de gelo, bem como dos equipamentos e utensílios para o
processo de fabricação, padrão de potabilidade e controle de qualidade
da água e do gelo, além de embalagem, rotulagem, armazenamento,
transporte e exposição à venda; CONSIDERANDO a prerrogativa de
assegurar a proteção ao disposto no art. 6º, I - “a proteção da vida,
saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos
"; CONSIDERANDO que a política nacional das relações de consumo
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito a vida, à sua dignidade, saúde e segurança e a proteção de
seus interesses econômicos e a melhoria de sua qualidade de vida e a
transparência e harmonia das relações de consumo (art. 4º CDC);
RESOLVE instaurar o presente Inquérito Civil, migrando para o SIM a
Notícia de Fato n 001/2020, anteriormente registrada no Sistema de
Gestão de Autos Arquimedes sob o nº 2020/1652, com a finalidade de
investigar o cumprimento da Lei Estadual n 15.566/2015 e do Decreto n
43.075/16, pelas empresas que fabricam, armazenam, transportam,
distribuem e comercializam gelo neste Município, determinando à
Secretaria desta Promotoria as seguintes providências: 1 – Oficie-se à
Vigilância Sanitária do Município de Goiana, para que relacione as
empresas produtoras de gelo situadas no Município, informando se
possuem licença sanitária atualizada, bem como se estão atendendo às
normas relativas às condições sanitárias, estabelecidas na Lei Estadual
n 15.566/15, regulamentada pelo
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