EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA
DA COMARCA DE SAIRÉ, ESTADO DE PERNAMBUCO

LUIZ

ANDRÉ

DE

ALBUQUERQUE

MARANHÃO,

brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 062.541.674-09 e
titular da cédula de identidade RG nº 6.779.347 SSP-PE, com endereço sito à
Rua Padre Joaquim Cavalcanti, nº 192, Centro, Gravatá-PE CEP: 55.641-150
vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, utilizando-se do seu
poder postulatório em causa própria, propor

AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face do atual prefeito do município de Sairé-PE, Sr.
GILDO PONTES DE ARRUDA, brasileiro, casado, Prefeito Municipal da cidade
de Sairé-PE, titular da cédula de identidade RG nº 5.695.288 SDS-PE e inscrito
no CPF/MF sob o nº 031.029.054-63, com endereço à Av. Coronel José
Pessoa, nº 183, Centro, Sairé-PE CEP: 55.695-000, consoante as assertivas
de fato e direito a seguir expostas.
I – DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR E DA LEGITIMIDADE ATIVA

A presente Ação Popular tem seu cabimento previsto no
artigo 5o, inciso LXXIII, da Carta Maior da República. Vejamos:
“Art. 5o. (...) LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima
para propor ação popular que vise a anular ato lesivo
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado
participe,

à

moralidade

administrativa,
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ao

meio

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando
o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas
judiciais e do ônus da sucumbência; (...)” g.n.

Na lição do professor José Afonso da Silva (em Curso de
Direito Constitucional Positivo, 11a edição, 1996, Ed. Malheiros), “toda ação
popular consiste na possibilidade de qualquer membro da coletividade, com
maior ou menor amplitude, invocar a tutela jurisdicional a interesses coletivos”.
A legitimidade ativa é indiscutível, haja vista o teor do
artigo 1º, da Lei número 4.717/1965, que regula a Ação Popular.

Isso porque, conforme abaixo se demonstrará, o atual
chefe do Executivo Municipal da cidade de Sairé-PE, ora Réu no presente feito,
cometeu diversas e reiteradas irregularidades em sua gestão, causando
enorme lesão aos cofres municipais, conforme adiante se demonstrará.

Portanto, a presente Ação Popular deve ser recebida e
processada na forma da lei, devendo ser concedida a tutela de urgência
pretendida,

julgando-se,

ao

final,

totalmente

procedentes

os

pedidos

formulados.
II – DOS FATOS

II.I - DA PRIMEIRA INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: CONCESSÃO
DE GRATIFICAÇÃO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SEM
PREVISÃO LEGAL E AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

A Portaria nº 2.979/2019, que institui o Programa Previne Brasil, prevê a
concessão de incentivo financeiro do pagamento por desempenho aos
municípios, como uma das formas de financiamento federal de custeio da
Atenção Primária à Saúde (APS). Tais recursos, por sua vez, devem ser
aplicados nas ações e serviços da APS, de acordo com o disposto na Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e na Lei Orgânica da Saúde.
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A aplicação de tais recursos é discricionariedade de cada ente federativo,
considerando a competência comum em matéria de saúde (art. 23 da CF/88),
bem como a hierarquização e a descentralização do Sistema Único de Saúde.
Deve ser observada, no entanto, a repartição entre os Poderes, na medida em
que nenhuma despesa pode ser realizada sem previsão na lei orçamentária
anual.

Com efeito, nos termos do art. 167, incisos I e II da Constituição, são
vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei
orçamentária anual, bem como a realização de despesas ou a assunção de
obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.

Trata-se do princípio da legalidade orçamentária, à luz do qual todos os
gastos públicos dependem necessariamente de previsão na lei do orçamento,
que deve ser submetida e votada pelo Poder Legislativo, vinculando-se o
administrador aos termos da lei. No âmbito do Município de Sairé, a Lei Orgânica
dispõe, em seu art. 10, sobre as matérias de competência da Câmara Municipal,
dentre elas as leis orçamentárias, senão vejamos:
Art. 10 – Cabe, ainda, à Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor
sobre as matérias de competência do Município e especialmente:
III – votar o Orçamento Anual e o Plano Plurianual de Investimentos, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como autorizar a abertura de
Créditos Suplementares e Especiais

Tratando-se de despesa não prevista na lei orçamentária anual, a
alternativa prevista no ordenamento consiste na abertura de créditos adicionais,
classificados em suplementares, quando houver mero reforço de dotação
orçamentária, ou especiais, que se destinam a despesas para as quais não haja
dotação orçamentária específica, nos termos do art. 41 da Lei nº 4.320/64. Em
ambos os casos, é necessária prévia autorização legal, nos termos do art. 167,
inciso V, da Constituição1.

1

Art. 167: São vedados:
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos
recursos correspondentes;
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Dessa forma, a utilização dos recursos oriundos do incentivo financeiro do
pagamento por desempenho depende de prévia submissão ao Poder
Legislativo Municipal, seja por ocasião da votação da lei orçamentária anual,
seja pela abertura de créditos suplementares ou especiais.

Deve-se destacar, ainda, que a regulamentação da forma de aplicação da
verba transferida no âmbito do Programa Previne Brasil também demanda a
edição de lei, disciplinando de maneira geral e abstrata como será feita a
distribuição dos recursos, que não deve ficar a critério exclusivo do chefe do
Poder Executivo.

Isso porque o Poder Público se submete ao princípio da legalidade, que,
no direito administrativo, traduz-se em vinculação positiva do administrador à lei,
uma vez que o administrador não pode dispor do interesse público a seu talante,
dependendo sempre de expressa previsão legal para orientar sua atuação.

O Princípio da Legalidade, previsto no art. 37 da Constituição, é uma das
maiores garantias constitucionais e representa total subordinação do Poder
Público à previsão legal, visto que os agentes da Administração Pública devem
pautar seu modus operandi, sempre, de acordo com os preceitos legais. Na
célebre lição de Hely Lopes Meirelles: “Enquanto na administração particular é
lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido
fazer o que a lei autoriza”.

Ademais, a necessária existência de lei regulamentadora da forma de
aplicação dos recursos oriundos do Programa Previne Brasil também decorre da
indisponibilidade do interesse

público, um dos princípios basilares da

Administração Pública, na medida em que o administrador não passa de mero
gestor da coisa pública, não tendo disponibilidade sobre os bens e interesses
confiados à sua guarda e realização.

No caso em espécie, contudo, o Prefeito do Município de Sairé,
contrariando expressamente o parecer da Procuradoria Jurídica municipal,
decidiu de maneira isolada a forma de aplicação dos recursos oriundos do
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Programa Previne Brasil, firmando um acordo com o Sindicato dos Agentes
Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias do Agreste
Setentrional de Pernambuco – SINDACSE – PE, através do qual se
estabeleceu o pagamento retroativo referente aos meses de janeiro a julho de
2021 de gratificação à classe dos Agentes Comunitários de Saúde do Município
de Sairé, no valor de R$ 900,00 (novecentos) reais, a ser pago em 3 (três)
parcelas de R$ 300,00 (trezentos) reais.

A destinação de tais recursos não passou pelo Poder Legislativo,
seja

através

da

abertura

de

crédito

especial,

seja

através

da

regulamentação da forma de aplicação da verba relacionada ao Programa
Previne Brasil.

A bem da verdade, o Prefeito dispôs do interesse público para atender aos
interesses exclusivos da classe dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), o
que importa em violação ao princípio da isonomia e da impessoalidade,
tendo em vista que os únicos beneficiados com os incentivos financeiros do
pagamento por desempenho foram os ACS, quando os demais profissionais
da Atenção Primária à Saúde (dentistas, enfermeiros, médicos, técnicos de
enfermagem) foram alijados da distribuição dos recursos.

Ademais, a concessão de gratificação retroativa aos Agentes Comunitários
de Saúde através de acordo constitui violação ao disposto no art. 37, X, da
Constituição, nos termos do qual a fixação e alteração da remuneração dos
servidores públicos depende de lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição.

A regra encartada no dispositivo supra é tão impositiva que o Supremo
Tribunal Federal houve por bem determinar através da Súmula 679 que “A
fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de
convenção coletiva”.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) também já se pronunciou no
sentido de que apenas

lei

pode

conceder

gratificação
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a

agentes

comunitários de saúde, sendo oportuno trazer à baila os seguintes julgados:

RECURSO DE REVISTA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. Havendo tese explícita sobre a matéria na decisão
recorrida, desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo
legal para ter-se como prequestionado este. Inteligência da Orientação
Jurisprudencial nº 118 da SBDI-1 do TST. Não houve negativa de prestação
jurisdicional, não se vislumbrando a violação do artigo 93, IX, da Constituição
Federal (Súmula 459 do TST). Recurso de revista não conhecido. RECURSO
DE REVISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO
FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO PELA PORTARIA DO MINISTÉRIO
DA SAÚDE Nº 674/2002. Discute-se nos autos se os agentes comunitários
de saúde têm direito à percepção da verba denominada "incentivo financeiro
adicional", prevista em Portaria do Ministério da Saúde 674/2002. A
jurisprudência desta Corte Superior considera que, nos termos dos
artigos 37, X, 61, II, a e 169, todos da Constituição Federal, a concessão
de qualquer vantagem ou aumento aos servidores públicos somente
poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica,
sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e
os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Há precedentes.
Recurso de revista conhecido e não provido.” (RR - 1926-79.2012.5.03.0036,
Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento:
02/08/2017, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 04/08/2017; destaques
aditados)
“RECURSO DE REVISTA. I. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. Esta Corte Superior firmou
entendimento de que as Portarias do Ministério da Saúde que
disciplinam os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de
fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes
públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à
saúde da população. Por outro lado, as referidas Portarias não podem
instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde,
porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens
pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do
art. 37, X, da Constituição Federal. Precedentes. Recurso de revista de que
se conhece e a que se dá provimento. II. DEPÓSITOS DE FGTS. ÔNUS DA
PROVA. A decisão regional, em que se entendeu ser da Reclamada o ônus
da prova quanto aos depósitos de FGTS por se tratar de fato extintivo do
direito da Autora, está de acordo com o entendimento contido na Súmula 461
do TST. Logo, não há falar em ofensa aos arts. 333, I, do CPC/73 e 818 da
CLT. Além do mais, uma vez uniformizada a jurisprudência pelo Tribunal
Superior do Trabalho, não há mais razão para o recebimento de novos
recursos de revista sobre a matéria, quer por divergência jurisprudencial,
quer por violação de lei federal ou da Constituição da República. Recurso de
revista de que não se conhece. III. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A
TÍTULO INDENIZATÓRIO. RESSARCIMENTO DE GASTOS COM A
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. 1. O entendimento consolidado no âmbito
desta Corte Superior é no sentido de que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios na Justiça do Trabalho se sujeita à constatação da
ocorrência concomitante de três requisitos: (a) sucumbência do empregador,
(b) comprovação do estado de miserabilidade jurídica da Reclamante e (c)
assistência do trabalhador pelo sindicato da categoria (Súmulas 219, I, e 329
do TST). 2. Extrai-se da decisão recorrida que a Reclamante contratou
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advogado particular e, portanto, não está assistida por advogado credenciado
pelo sindicato da categoria profissional, razão por que a condenação ao
pagamento de honorários assistenciais contraria o entendimento consagrado
nas Súmulas 219, I, e 329 do TST. 3. Na jurisprudência desta Corte Superior
não se tem admitido a aplicação subsidiária dos arts. 389 a 404 do Código
Civil de 2002 para efeito de deferimento de honorários advocatícios, porque
há norma trabalhista expressa quanto à matéria (art. 14 da Lei nº
5.584/1970). 4. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá
provimento.” (RR - 2283-07.2012.5.15.0010, Relatora Desembargadora
Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 21/06/2017,
4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/06/2017; destaques aditados)

O caso em tela ainda possui mais uma agravante: antes mesmo da
assinatura do acordo, que ocorreu em 31/07/2021, os Agentes Comunitários
de Saúde já passaram a perceber a verba a título de gratificação retroativa,
sem qualquer amparo normativo. Em que pese a existência de cláusula no
acordo estabelecendo que a primeira parcela seria paga no dia 05 de agosto, a
verba já consta da folha de pagamento do mês de julho.

Na folha do mês de agosto, por sua vez, constata-se que o valor da
gratificação paga aos ACS com os recursos do Programa Previne Brasil
corresponde a R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), a denunciar que, além do
pagamento retroativo da parcela de R$ 300,00 (trezentos reais), foi instituída
gratificação mensal no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), à míngua de
qualquer lei autorizadora.

Ou seja, é ilegalidade seguida de ilegalidade! Uma sangria do erário
municipal que deve ser estancada !

Convém destacar que o próprio acordo, em sua Cláusula Sétima,
reconhece a necessidade de edição de lei para o pagamento da referida
gratificação, ao dispor que “Os pagamentos posteriores a este acordo, referentes
à gratificação do Programa Previne Brasil (Incentivo Financeiro da APS –
Desempenho, somente serão devidos após a aprovação do Projeto de Lei
Municipal que designará a forma e a classe dos profissionais abrangidos”.

Não bastasse todo o alegado, é cediço que a Lei Complementar nº
173/2020 determinou a vedação à concessão de qualquer vantagem, aumento,
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reajuste ou adequação de remuneração a servidores e empregados públicos, até
31 de dezembro de 2021, senão vejamos:
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam
proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados
públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada
em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

Dessa forma, em razão da situação de calamidade pública decorrente da
pandemia da COVID-19, que demanda austeridade nos gastos públicos a fim de
que as despesas sejam concentradas no enfrentamento à pandemia, restou
proscrita a concessão de vantagem a qualquer título a servidores. As únicas
exceções são quando o pagamento for derivado de sentença judicial ou de
determinação legal anterior à calamidade pública, não se tratando do presente
caso, em que a gratificação concedida aos ACS não decorre de qualquer
obrigação legal preexistente.

A conduta em análise amolda-se às hipóteses de infração políticoadministrativa previstas no art. 4º, incisos VI e VII, do Decreto-Lei nº 201/67, in
verbis:
Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas
ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação
do mandato:
VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro,
VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência
ou omitir-se na sua prática;

Com efeito, conforme extensamente discorrido, o Prefeito do Município de
Sairé concedeu gratificação aos agentes comunitários de saúde sem que
houvesse previsão em lei orçamentária, além de utilizar para este fim a
formalização de acordo com o sindicato dos ACS, quando a Constituição exige a
edição de lei específica, vulnerando-se, ainda, os princípios da indisponibilidade
do interesse público, da impessoalidade e da isonomia, na medida em que os
recursos do Incentivo Financeiro da APS – Desempenho beneficiaram
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exclusivamente a categoria dos ACS, em detrimento dos demais
profissionais da Atenção Primária à Saúde.

Ademais, a concessão de vantagens a qualquer título a servidores
encontra óbice na Lei Complementar nº 173/2020, cuja violação também se
presta a configurar infração político-administrativa.

II.II - DA SEGUNDA INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: PUBLICAÇÃO
DE LEI NÃO VOTADA PELA CÂMARA MUNICIPAL

A atuação do Prefeito de Sairé à margem da legalidade, como se não
bastasse o caso disposto supra, se mostra reiterado pela segunda conduta ora
analisada, que corrobora o profundo vilipêndio do gestor ao postulado da
independência e harmonia entre os Poderes.

Com efeito, no dia 06/07/2021 foi publicada no Diário Oficial dos
Municípios do Estado de Pernambuco a Lei Municipal nº 1.385/2021, em anexo,
que altera a Lei Municipal nº 1.243/2013 e dá outras providências.

Ocorre que a referida lei, quando publicada, não havia sequer sido
votada pela Câmara Municipal, conforme certidão do Presidente da Câmara
em anexo.

A conduta revela nítida usurpação de competência da Câmara Municipal,
tendo em vista que o Poder Executivo, ressalvadas as restritas hipóteses de
edição de medida provisória e lei delegada, não possui função legislativa,
cabendo-lhe apenas iniciar o processo legislativo, nos casos previstos na Lei
Orgânica, sancionar, promulgar e publicar as leis, após aprovadas pela Câmara,
como se depreende do art. 71, incisos V e VII da Lei Orgânica do Município de
Sairé, senão vejamos:
Art. 71 - Ao Prefeito compete privativamente:
V – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei
Orgânica;
VII – sancionar, promulgar e fazer pública as leis aprovadas pela Câmara e
expedir regulamentos para sua fiel execução
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Por sua vez, não se tratando das excepcionais hipóteses em que
admitidas a edição de medida provisória e lei delegada, cabe à Câmara dispor
de todas as matérias de competência do Município, através do processo
legislativo regular, com a sanção do Prefeito. Vide, nesse sentido, o art. 10 da
Lei Orgânica do Município de Sairé:
Art. 10 – Cabe, ainda, à Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor sobre
as matérias de competência do Município e especialmente:
I – Legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a
legislação federal e estadual;
II – legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistia
fiscais e a remissão de dívidas;
III – votar o Orçamento Anual e o Plano Plurianual de Investimentos, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, bem como autorizar a abertura de Créditos
Suplementares e Especiais;
IV – deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de
crédito, bem como a forma e os meios de pagamentos;
V – autorizar a concessão de auxílios e subvenções;
VI – autorizar a concessão de serviços públicos;
VII – autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais;
VIII – autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais;
IX – autorizar a alienação de bens imóveis;
X – autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação
sem encargo;
XI – dispor sobre a criação, organização e supressão de Distritos;
XII – criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos
vencimentos inclusive os dos serviços da Câmara;
XIII – aprovar o Plano Diretor;
XIV – autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e
consórcios com outros Municípios;
XV – delimitar o perímetro urbano;
XVI – autorizar a alteração da denominação de prédios, vias e logradouros
públicos;
XVII – exercer, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a fiscalização
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município.

No presente caso, a Lei Municipal nº 1.385/2021 trata sobre a função
gratificada de direção para o cargo de Médico lotado na Unidade Mista Olília
Mendonça Souto Maior, enquadrando-se, assim, nas matérias de competência da
Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, nos termos do art. 10, inciso XII, da
Lei Orgânica do Município.

Impunha-se, assim, a observância ao processo legislativo ordinário, com a
apresentação do Projeto de Lei à Câmara, discussão e votação da matéria,
aprovação pelo voto favorável da maioria dos vereadores presentes à sessão,
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envio para sanção e promulgação no prazo de 15 (quinze) dias e publicação da
lei.

A completa subversão ao processo legislativo importa em violação ao
princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), na medida em que o
Prefeito exerceu função legislativa, publicando lei que sequer foi votada pela
Câmara Municipal. A conduta em apreço, por sua vez, caracteriza infração
político-administrativa prevista no art. 4º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/67:
Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas
ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação
do mandato:
VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência
ou omitir-se na sua prática;

Por sua vez, as condutas descritas na presente Ação Popular revestem-se
de alta gravidade e demonstram a inaptidão do Prefeito de Sairé em bem
desempenhar as funções de seu cargo, seja colocando interesses particulares de
determinada categoria à frente do interesse público, seja desrespeitando a
independência e a harmonia entre os Poderes, agindo à margem da legalidade,
devendo, por bem dos cofres públicos e da legalidade, ser imediatamente
afastado do cargo até que se apurem os fatos aqui narrados e comprovados.
III – DO DIREITO

A Administração Pública é regida por princípios basilares
previstos na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 37 da Carta
Magna. Entre tais princípios norteadores da atuação da Administração Pública
está o princípio da moralidade.
Vejamos:

Art. 37. 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 (...).
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Para a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro (em Direito
Administrativo, 21a edição, 2008, Ed. Atlas), “sempre que em matéria
administrativa se verificar que o comportamento da Administração ou do
administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância
com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa administração,
os princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade, estará
havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa”.

No entendimento do professor José Afonso da Silva (em
Curso de Direito Constitucional Positivo, 11a edição, 1996, Ed. Malheiros), “a
moralidade administrativa não é meramente subjetiva, porque não é
meramente formal, porque tem conteúdo jurídico a partir de regras e princípios
da administração. A lei pode ser cumprida moralmente ou imoralmente”.
Assim, é certo que houveram várias ilegalidades cometidas
pelo atual chefe do executivo municipal da cidade de Sairé-PE, tendo em vista
as robustas provas carreadas nestes autos.
Com todas as vênias, a atitude do ora Réu em ter usurpado
a função legislativa ao CRIAR UMA LEI, APROVÁ-LA E PUBLICAR NA
IMPRENSA OFICIAL sem o devido processo legislativo fere de morte os
princípios constitucionais da separação de poderes e assemelha o chefe do
executivo a um tirano, e não um democrata.

Tais atitudes assim assemelhadas se veem em regimes
totalitários de governo mundo afora, onde o supremo chefe do país,
independente de votação ou de sufrágio, decide os rumos daquela localidade.

Apenas em exercício histórico, percebamos que governos
totalitários sempre tomam decisões que são maléficas para seu povo, lesam o
patrimônio público ao passo que aumentam exponencialmente seus próprios
patrimônios.
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Assim, não obstante a imoralidade e ilegalidade absoluta dos
atos que ora se exsurge o Autor, o Réu distancia-se quilometricamente do
interesse público quando age completamente fora da lei!
ISSO É UMA TERATOLOGIA, UM ACINTE, UMA PATUSCADA COM O
DINHEIRO PÚBLICO, QUE DE CERTO O JUDICIÁRIO SANARÁ!

Para combater tamanho acinte, imoralidade, negligência e
desrespeito aos habitantes da cidade de Sairé-PE, urge serem acolhidos os
pedidos da presente Ação Popular, suplicando a este i. Juizo, em nome da
moralidade, da legalidade e do interesse público, que determine o imediato
afastamento das funções do Prefeito GILDO PONTES DE ARRUDA
determinando a condução imediata ao cargo pela pessoa do vice prefeito, Sr.
FLÁVIO MARCÍLIO CRUZ BEZERRA.

IV – DOS POSSÍVEIS CRIMES DE RESPONSABILIDADE COMETIDOS PELO

ATUAL PREFEITO – REMESSA NECESSÁRIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO:
A Lei Nº 201/1967, em vigor, dispõe sobre a
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores no exercício de seus cargos
eletivos.
Em seu primeiro artigo, encontra-se a seguinte redação:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao
julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da
Câmara dos Vereadores:
Percebe-se em simples leitura do artigo primeiro da referida
lei, que são estabelecidas condutas criminosas cometidas por prefeitos e
vereadores no exercício de seus respectivos cargos, e que seu julgamento está
sujeito ao judiciário independente do pronunciamento ou não da Câmara de
Vereadores.
Referido artigo de lei contém vinte e três incisos e seus
respectivos parágrafos. Contudo, transcreveremos a seguir os artigos infringidos
pelo Réu no presente feito:
Il - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens,
rendas ou serviços públicos (Percebe-se que tal artigo fora infringido quando o
Prefeito eleito utilizou-se de verbas federais do Programa Previne Brasil para
destiná-las a proveito alheio, ou seja, em proveito única e exclusivamente do
Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às
Endemias do Agreste Setentrional de Pernambuco – SINDACSE – PE.)
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Ill - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas
(Percebe-se a infração deste inciso quando o Prefeito eleito aplica indevidamente
verbas públicas ao firmar acordo assemelhado a convenção coletiva com o
Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às
Endemias do Agreste Setentrional de Pernambuco – SINDACSE – PE em
detrimento aos demais profissionais da Atenção Básica de Saúde)

V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-Ias em
desacordo com as normas financeiras pertinentes (No momento em que o
chefe do Executivo Municipal cria despesas sem a prévia dotação orçamentária,
o mesmo incorre no contido no inciso quinto.)
X - Alienar ou onerar bens imóveis, ou rendas municipais, sem autorização
da Câmara, ou em desacordo com a lei (Quando o Chefe do Executivo
Municipal onera a renda da cidade com concessão de gratificação aos
profissionais do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de
Combate às Endemias do Agreste Setentrional de Pernambuco – SINDACSE –
PE SEM A PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA, este pratica a
ação contida no inciso décimo da referida Lei.

Por fim, estabelece o parágrafo primeiro do inciso vigésimo
terceiro que:
§1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos
os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais,
com a pena de detenção, de três meses a três anos.
Ou seja: Somadas as penas dos crimes acima, temos a
dosimetria de pena máxima de até 21 (Vinte e Um) anos, entre penas de reclusão
e detenção.
Portanto, é imperioso que se chame o Ministério Público
do Estado de Pernambuco para apurar as denúncias aqui contidas neste
petitório, bem como a presente Ação Popular merece total provimento, pois que
embasada pelas normas legais vigentes.
V – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por tudo quanto exposto, urge a necessidade de
concessão de tutela de urgência, nos termos dos artigos 294 e 300, do CPC,
uma vez que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ao
interesse coletivo.
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representando os interesses da coletividade municipal, uma vez que a
moralidade administrativa – princípio constitucional basilar da Administração
Pública – está sendo vilipendiada com as sucessivas ilegalidades cometidas
pelo atual gestor executivo do município de Sairé-PE.
No mesmo trilhar, o perigo de dano é iminente, já que a
continuidade do mandatário no cargo máximo no executivo municipal poderá
desfalcar ainda mais o erário, com a celebração de “acordos” espúrios, ou com
a edição de leis draconianas, redigidas, editadas, aprovadas e publicadas
unicamente por ele, Réu.

Portanto, a concessão de tutela de urgência é medida que
se impõe e desde já se requer, devendo ser imediatamente determinado o
afastamento imediato do Sr. GILDO PONTES DE ARRUDA determinando a
condução imediata ao cargo pela pessoa do vice prefeito, Sr. FLÁVIO MARCÍLIO
CRUZ BEZERRA até ulterior decisão deste juízo.

V – DOS PEDIDOS

Por tudo quanto exposto, requer se digne Vossa Excelência
a:

1. Processar e julgar a presente Ação Popular pelos motivos fáticos e

fundamentos legais supra aludidos;

2. Conceder a tutela de urgência pretendida, “inaudita altera parte”, a fim

de determinar o afastamento imediato do Sr. GILDO PONTES DE
ARRUDA determinando a condução imediata ao cargo pela pessoa
do vice prefeito, Sr. FLÁVIO MARCÍLIO CRUZ BEZERRA até ulterior
decisão deste juízo.

3. Julgar a presente Ação Popular TOTALMENTE PROCEDENTE, a

fim de manter a liminar pretendida para a devida reorganização das
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contas municipais, com a revisão de todos os contratos e acordos
firmados entre o Município de Sairé-PE e o Sindicato dos Agentes
Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias do
Agreste Setentrional de Pernambuco – SINDACSE – PE, bem como
a análise e posterior revogação total da Lei Municipal nº 1.385/2021.

4. Determinar a citação do Réu para que, querendo, apresente defesa

no prazo legal;

5. Determinar o chamamento do Ministério Público do Estado de

Pernambuco para que, como custus legis, conheça das matérias
fáticas e dos fundamentos jurídicos ventilados na presente Ação
Popular.

6. Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito

admitidos, especialmente pela apresentação

de documentos,

produção de prova oral – depoimentos pessoais e oitiva de
testemunhas a serem oportunamente arroladas – e outras provas
que se mostrem cabíveis no decorrer da instrução processual.

7. Que todas as publicações sejam realizadas em nome de LUIZ

ANDRÉ DE ALBUQUERQUE MARANHÃO – OAB-PE 48.857.
Atribui-se a causa, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Gravatá-PE, 13 de Janeiro de 2022.
Assinado de forma digital por LUIZ
ANDRE DE ALBUQUERQUE
MARANHAO
Dados: 2022.01.12 11:52:51 -03'00'

______________________________________________
LUIZ ANDRÉ DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
ADVOGADO INSCRITO NA OAB-PE SOB O Nº 48.857
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