MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALEXANDRIA
Rua Padre Erisberto, 560, Novo Horizonte
Alexandria/RN CEP 59965-000
Telefone/Fax: (84) 3381-5530 E-mail: mp-alexandria@rn.gov.br

Ref.: PP - Procedimento Preparatório Nº 06.2013.00005446-9

Recomendação nº 0011/2013/PmJA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, pelo seu Representante em exercício nesta Comarca, no uso de suas
atribuições que lhe são concedidas pelos artigos 129, III, da Constituição
Federal; 26, VII, da Lei nº 8.625/93, e 68, I, da Lei Complementar Estadual nº
141/96, e
Considerando que é função institucional do Ministério Público,
de acordo com o artigo 129, inciso III, da Constituição da Federal, promover o
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
Considerando que a Administração Pública é regida pelos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal;
Considerando que ao Ministério Público incumbe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, bem como dos interesses difusos e coletivos (art. 127, caput, e
art. 129, III, da Constituição Federal de 1988);

Considerando as portarias nºs 676, 677, 678, 679 e 680, todas
de setembro de 2013, as quais concederam ao Sr. Francisco Abrantes de
Oliveira, para fazer face às despesas de viagem com o seu deslocamento e
estada em outras cidades, as importâncias de R$ 40,00, R$ 40,00, R$ 40,00,
R$ 300,00 e R$ 40,00, respectivamente, por conduzir pacientes;
Considerando que o Sr. Francisco Abrantes de Oliveira é
Assessor de Transportes Especiais Nível A, matrícula nº 130485-2, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando que o Sr. Francisco Abrantes de Oliveira também
realiza o transporte de pacientes, assumindo a condição de motorista, para as
viagens a Fortaleza/CE e Pau dos Ferros/RN, ganhando diária;
Considerando que ao exercer a função de motorista, o Sr.
Francisco Abrantes de Oliveira está em pleno desvio de função, o que pode,
em tese, caracterizar ato de improbidade administrativa tanto por parte do
mesmo quanto do gestor;
Considerando que o fato dos outros motoristas não saberem o
caminho para Fortaleza/CE não justifica desviar o Sr. Francisco Abrantes de
Oliveira de sua função, devendo o gestor adotar todas as providências
necessárias para a orientação dos motoristas existentes na municipalidade
quanto ao destino da viagem;
Considerando que, nesse caso, o pagamento de diárias a
servidor desviado de sua função pode causar prejuízo ao erário, podendo o
gestor ser responsabilizado nos termos do art. 10 da Lei nº 8.429/1992;

Considerando, por fim, que a escala dos motoristas para realizar
as viagens com os pacientes é de responsabilidade da administração
municipal, e não do paciente escolher com qual motorista quer viajar;
O MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLVE:
RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Alexandria/RN que se
abstenha de utilizar o Sr. Francisco Abrantes de Oliveira como motorista, bem
como em qualquer outra função estranha a de Assessor de Transportes
Especiais  Nível A, sob pena de caracterização de ato de improbidade
administrativa.
Por fim, solicitamos manifestação do Prefeito Municipal de
Alexandria/RN face ao que ora se recomenda, bem como cópia dos atos daí
resultantes, no prazo de 30 (trinta) dias.
Determino:
a) a publicação desta Recomendação no Diário Oficial do Estado;
b) o encaminhamento por meio eletrônico de uma via da presente
Recomendação ao CAOP-Patrimônio Público;
c) a notificação do Prefeito Municipal de Alexandria/RN, entregando-lhe,
mediante recibo, uma cópia desta recomendação;

Cumpra-se.
Alexandria/RN, 30 de outubro de 2013.

Sidharta John Batista da Silva
Promotor de Justiça

