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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 

 

                      O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da Casa, REQUER a Mesa 

Diretora seja encaminhada a presente DENÚNCIA ao Exmº Senhor Promotor de Justiça do Ministério 

Público Estadual da Comarca de Poconé - MT, em face da Prefeitura Municipal de Poconé – MT, 

representada pela Senhora NILCE MARY LEITE, Prefeita Municipal, ignorar o Poder Legislativo 

Municipal, em sua função institucional de fiscalizar e controlar.  

                         Objetivo: 

                         Preocupado com o futuro do município e com a má gestão do município de Poconé, venho 

através deste Requerimento denunciar algumas irregularidades existentes na administração pública 

municipal do Município, bem como solicitar ao Ministério Público para que tome as medidas cabíveis a fim 

de providenciar com toda a urgência necessária em relação ao executivo do Município, já que eu como 

vereador apresentei e foram deliberados em sessões plenárias vários requerimentos endereçados a Prefeita 

Municipal, Secretários Municipais e não foram respondidos, conforme documentos apensados no anexo 01, 

impedindo assim deste vereador agir nas questões mais polêmicas, não restando mais nada, senão oferecer 

denúncia ao Ministério Público, para  que tome as providências cabíveis para que a funções institucionais de 

fiscalizar e controlar sejam respeitadas e mantidas. 

                           01 – Impedir vereador de executar o seu mandato, não responder vários requerimentos feitos 

ao Executivo fere a Lei Orgânica Municipal, artigo 13, inciso XIII. Infringindo a Lei Orgânica do município 

de Poconé, importa em crime de administração pública, conforme o seu artigo 14, § 2° e a Lei ° 1.079 de 10 

de abril de 1950, Artigo 4º, inciso II e o artigo 6°. (Doc I) 
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02 – Gastos com pessoal acima de 54%.  Consta no Parecer das Contas de Gestão, exercício 

de  2014, emitido pelo o Auditor Público Interno da Controladoria Geral do Município, Senhor Ademar 

Vivan Júnior que o limite máximo com gastos de pessoal do ano de 2014, foi de 59,94% (anexo 02), e a ACP 

e Informática fez uma analise técnica no Balanço Geral da Prefeitura Municipal, exercício de 2014, 

examinando documentos chegou-se resultado de 73,75% com gastos com pessoal da RCL (anexo 03). 

Segundo o senhor João Bosco de Oliveira e Silva, Secretário Municipal de Planejamento e Administração, e 

o Secretário Municipal de Finanças, senhor Lauro Pereira Leite afirmam no site Poconet que no momento a 

prefeitura ultrapassa 70% com gastos com pessoal (anexo 03), infringindo artigos da Lei 101- LRF, 20, 

inciso III, aliena “a”; 18 a 22.  

03 – Conforme a ACP e Informática houve um déficit orçamentário de R$ 7.096.325,59 

visto que foram empenhados R$ 48.438.534,85 e arrecadados R$ 41.342.209,26, confirmando um despreparo 

da administração nada mais justificando a sua ação como afirma o Tribunal de Contas da Prestação de Contas 

de 2013 que foram gastos na educação em 2012 R$ 8.843.410,62 e atingiu a nota 5, em 2013 

Gastou-se R$ 11.289.439,58 e tiveram a nota 5 não justificando o expressivo investimento.  

Na saúde em 2012, segundo a defesa do ex-gestor foi investido R$ 5.000.000,00 e teve a nota 7,5 e em 2013 

investiu-se R$ 12.106.393,17 e foi reduzido a nota para 5. Contrariando o art. 1º, IV  do Decreto-lei 201/67. 

(Doc. III)  

04 – Falta de bancos de dados das despesas empenhadas na saúde e educação. Segundo a 

ACP embora tenha um percentual investido a maior as mesmas não possuem os bancos de dados da 

Prefeitura de Poconé - MT as despesas empenhadas dificultando assim a compreensão e a transparência dos 

gastos, ferindo, portanto, o princípio da publicidade e da transparência pública de acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. (Doc.IV)  

05 – Atraso de repasse de duodécimo a Câmara Municipal. Demonstrativo dos repasses de 

Duodécimo no período ao Poder Legislativo conforma ACP o executivo passou o repasse depois do dia 20 de 

cada mês em janeiro, abril e outubro de 2014 cometendo o dolo, as reivindicações do Tribunal de Contas de 

2013 conforme o anexo 3 e 5 , infringindo a Constituição Federal no seu art. 168.   

06 – Na gestão da Prefeita Meire Adauto nunca existiu concurso público ou teste seletivo, as 

contratações são feitas através de indicações políticas ou burlando as contratações com outros serviços de 

terceiros - pessoa física, a fim de ludibriar as leis empreitando os serviços para as mesmas pessoas e com a 

utilização de referencial de salários descontados ISSQN, concluindo assim que são servidores públicos 

guardas, merendeiras, professores e outros estão prestando serviços e contabilizados na dotação 3.1.90.36 

conforme o auditor do município anexo II, conforme o requerimento 013/2013 de 11 de julho de 2013 feito 

para a prefeita e auditor interno conforme o anexo I  que recomendasse ao executivo nos casos que houvesse 

necessidade de contratação ou prorrogação de contratos de servidores em caráter temporário no exercício de 

2014 que seja  aberta a inscrição com antecedência para o processo seletivo de provas e títulos para evitar o 

ocorrido no exercício de 2013 houve inúmeras contratações sem proceder o processo seletivo, respondendo 

assim as leis do artigo 83 a 106 da Lei n° 04 e a Lei 320/1964 ou a Lei 6.404/1.976, conforme o parecer das 

contas de gestão de 2014, pagina 00021 do anexo II. 

07-  Nepotismo 

Na administração do executivo deste município sempre existiu o nepotismo, pois o 

legislativo fez o seu papel conforme o requerimento 008/13 anexo I pediu o ajuste conforme  a Constituição 

Federal, não havendo as demissões fiz um pedido de formação de comissão especial e foi constatado 18 

casos de nepotismo, concluso as investigações foi mandado para o ministério público e executivo se formou 
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uma outra comissão interna e foi detectado os mesmos 18 casos de nepotismo, em Dezembro de 2013 no 

qual  foram dispensados e recontratados posteriormente em  2014 na qual fiz uma denuncia para o próprio 

Ministério Público e o mesmo respondeu que os casos ocorridos não existia mais pois o executivo já tinha 

apresentado as documentações das mesmas ludibriando assim  diante da não realização de pesquisa a campo 

e  ficaram refém apenas de documentos posteriormente em 28 de julho de 2014 entrei com denúncias e 

provas anexadas as demissões de 03 pessoas enquadradas como nepotismo no diário oficial e apresentadas ao 

Ministério Público sobre o registro 001101-073/2014 que aguarda julgamento da vossa excelência atual 

promotor e que em agosto de 2015 faz aniversário em cima da sua mesa, mas a farra do executivo não para 

por aí, em 2015 o executivo contrata mais outra pessoa, dessa vez o procurador do município e a mesma 

denúncia foi protocolada através do requerimento n° 004/2015 sob o oficio OF.CM.° 087/2015 cometendo 

assim o dolo e seguindo impune o executivo que vem fazendo mais barbaridades em nosso município, 

conforme Sumula Vinculante nº13 do STF. 

 

08- Compra de passagem aérea.  

                        Segundo o Auditor do município no Parecer de Contas de gestão/2014 conforme o anexo II 

vem lesando o patrimônio público com pagamentos de passagem aéreas em desacordo com o estabelecido 

pelo decreto municipal n° 005/2010 artigo 1°, § 1 e 20 e não é a primeira vez em 2013 denunciei algo até 

mais grave. Um funcionário público vendendo passagens aéreas para a própria prefeitura e pedi a abertura de 

uma comissão de investigação na qual foi constatado e o mesmo parou de vender para a prefeitura mais foi 

promovido secretário de Finanças, ferindo o dispositivo legal no art. 60 da lei 4320/64 c/c com o art. 155 da 

LRF. 

9 – Cheque sem fundo.  

Conforme o balancete de janeiro de 2014 a prefeitura emitiu um cheque sem fundo no valor 

de R$ 4.056,20 da agencia 0662-9 do Banco do Brasil conta corrente n° 41029-1 conforme o anexo I e II na 

onde eu fiz um requerimento n° 014/14 que a prefeita devolvesse R$ 21,50 aos cofres públicos conforme 

constata o auditor do o município segundo o Parecer de Contas de Gestão 2014 pagina 000022 causando 

prejuízo ao erário público, conforme a Lei de improbidade administrativa, no seu art. 10º, VI.  

10 – Apropriação indevida de Recursos Públicos.  

São duas denúncias graves, atrasos do INSS e empréstimo consignado. Diante do montante 

da dívida herdada das gestões anteriores, a atual administração já ultrapassou em dois anos e meio. A LOA 

esclarece mais na prática é outra realidade. O desvio para a folha de pagamento como comprovado ultrapassa 

os 54% cometendo vários crimes. O empréstimo consignado vários nomes dos servidores estão no SPC, 

Serasa por o executivo não repassar para a empresa bancária e renegociar as devidas estendendo por mais 

meses  transferindo as devidas para outro gestor e cobrando algo já pago pelo servidor conforme documentos 

em anexo VII. 

Conforme documentos em anexo VII. Restos a pagar Lei n°  101 LRF art.42,  capitulo VI dos crimes contra a 

Lei Orçamentária Artigo 10, alínea 08) incluído pela Lei n° 10.028/2000, Decreto Lei n° 201 de 27 de 

fevereiro de 1.967 Artigo 1°.  

11 – Balancetes. 
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                          Com a intenção de dificultar os trabalhos dos vereadores e atrapalhar as suas ações de 

investigação os balancetes mensais são enviados com atrasos de muitos meses, isso aconteceu nos exercícios 

de 2013, 2014 e continua acontecendo no ano de 2015, mesmo o Poder Legislativo requerendo 

constantemente o envio, ferindo o dispositivo legal  do Decreto Lei 201/67. 

12- SIOPE 

Com relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) os 

responsáveis pela arrecadação e aplicação dos recursos vinculados à educação deve ser realizada de forma 

declaratória até o dia 30 de abril, nos municípios, conforme o art. 51, §1°, I e II da lei complementar n° 

101/00. Ocorre que até o dia 24/02/2015 o município de Poconé - MT não transmitiu ao Siope as 

informações referentes ao exercício de 2013.  

13 – Combustível. 

Conforme requerimento da autoria do vereador Guti Neto não respondido pelo executivo 

tendo que entrar com um mandado de segurança para obter acesso às informações e os processos licitatórios 

o que intriga é a omissão de processo licitatório ao requerimento deste vereador uma vez que a Câmara fez o 

procedimento licitatório e nem um posto da cidade tiveram os documentos hábeis para vender para a Câmara, 

mas tiveram de forma escusa atendimento ao Executivo, ferindo o dec. Lei nº 201/67, art. 1º §11 e 15 e o art. 

4, §3. 

  

14 – Audiências Públicas. 

  Conforme a denúncia da comissão processante nº 001/2014 feito por este vereador do 

anexo 8 a não realização das audiências públicas conforme a LRF do art. 9, §4 as não realizações das 

audiências infringe nas irregularidades de transparência das contas públicas conforme o art. 1, §1, art. 9,§4 e 

o art. 48 da LRF e a lei 201 de 1967 no seu art. 4, § 2.  

                               15 – Certidões. 

                               A ausência de certidões. O município de Poconé  teve sua ultima certidões em dias em 

setembro de 2012, depois que a atual prefeita assumiu o cargo em nem um momento se quer a prefeitura 

esteve com suas certidões em dias comprovando assim a sua incompetência para administrar o município 

impedindo os deputados, senadores e governos disponibilizar recursos via emendas  que poderia trazer 

muitas obras de infraestrutura para este município. 

                              Diante do exposto, considerando que os fatos acima narrados caracterizam em tese, crime 

contra a Administração Pública, ferindo os princípios constitucionais, requer-se ao Ministério Público, que 

sejam tomadas as medidas cabíveis.   

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 14 de Setembro de 2015. 

 

 

                                                          Vereador Guti Neto, do PROS 

 


