
























Anexos 13

Conforme Ações Civis Públicas, além de não revisar Plano 
Diretor Municipal, agente político autorizou construção de 
loteamento irregular

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 
6ª Promotoria de Justiça de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, 
ajuizou, este mês, duas Ações Civis Públicas (ACP) por ato 
de improbidade administrativa contra o prefeito do município 
– ambas com pedido liminar de indisponibilidade de bens. 
 
Uma delas pede a condenação do réu por ter 
descumprido deveres próprios de sua função, deixando 
de revisar e corrigir o Plano Diretor Integrado, conforme 
determinação legal. O Plano Diretor é um instrumento 
básico do processo de planejamento do município, 
fundamental para se evitar a retenção especulativa de 
imóveis urbanos, para se permitir a justa distribuição 
dos benefícios e ônus decorrentes da urbanização e, 
ainda, para a promoção dos direitos fundamentais. 
 
Segundo a ação, uma Recomendação já havia sido 
expedida ao município, em outubro do ano passado, 
pela Promotoria de Justiça de Ituiutaba, fixando o 
prazo de 180 dias para a revisão do documento. 
Contudo, o prefeito não tomou as medidas necessárias. 
 
Ainda de acordo com a ACP, o agente político 
permitiu que o município atuasse em descompasso 
com suas competências constitucionais. 
 
Entre as principais irregularidades identificadas pelo MPMG 
no atual Plano Diretor de Ituiutaba destacam-se: ausência de 
novo mapa de zoneamento e de novos parâmetros urbanísticos 
para cada zona; inexistência de identificação das áreas 
passíveis de parcelamento, de edificação ou de utilização 
compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou 
não utilizado; e ausência de demarcação de assentamentos 
irregulares passíveis de regularização fundiária. 
 
O MPMG pede que o réu seja condenado à perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de 
multa civil e proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Requer, 
também, a indisponibilidade de R$ 2 mi do réu – valor 
equivalente a 100 vezes a remuneração recebida por ele. 
 
Loteamento irregular 
A outra ACP ajuizada pela 6ª Promotoria de Justiça 
de Ituiutaba tem como réus, além do prefeito, o 
secretário municipal de Planejamento, uma empresa 
de empreendimentos imobiliários sediada na cidade 
e três empresários residentes em Uberlândia. 
 
 

Conforme a ação, a empresa passou a ofertar lotes no 
empreendimento denominado Condomínio Chácaras 
Tijuco, situado às margens do Rio Tejuco, apresentando 
inúmeras ilegalidades e irregularidades urbanísticas. 

A aprovação do loteamento pelo município ocorreu, segundo 
a ACP, no mesmo dia em que o prefeito tomou ciência da 
Recomendação do MPMG que determinou a suspensão de 
todo procedimento de análise e aprovação de projetos de 
parcelamento de solo localizados fora do perímetro urbano de 
Ituiutaba ou que  tivessem como consequência a ampliação do 
perímetro urbano da cidade, até a correção do Plano Diretor. 
 
A ação aponta, ainda, que uma lei municipal editada em 
2013 dispôs apenas sobre “a expansão urbana, para fins 
de loteamento, para formação de chácaras de recreio nos 
imóveis que menciona”. A nova lei teria como único objetivo 
“atender interesses privados em detrimento dos interesses 
coletivos, pois a indiscriminada descaracterização e aumento 
do perímetro urbano ferem normas cogentes de ordem 
urbanística”, destacam os promotores de Justiça Daniel 
dos Santos Rodrigues e Daniela Toledo Gouveia Martins. 
 
O MPMG pede a condenação dos réus pela prática de 
atos de improbidade. Como medida liminar, requer a 
indisponibilidade de bens dos réus de acordo com a 
remuneração dos envolvidos.

Fonte:

h t tps : / /www.mpmg.mp.br /comun icacao/no t ic ias /
mpmg-pede-condenacao-de-prefeito-de-ituiutaba-por-
improbidade-administrativa.htm

MPMG pede condenação de prefeito de 
Ituiutaba por improbidade administrativa
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Se o Plano Diretor precisa ser revisado a cada 10 anos, 
conforme prevê o Estatuto das Cidades, o de Uberlândia já 
está defasado há pelo menos dois anos. A versão em vigor 
é de 2006 e de lá para cá tentativas de implementar um 
novo texto foram feitas, mas todas sem sucesso. A primeira 
delas foi em outubro de 2016, fim da gestão do então 
prefeito Gilmar Machado e pós-eleição municipal. A 
proposta chegou a ser levada à Câmara de Vereadores, 
mas nem sequer entrou em pauta e foi engavetada no fim 
da legislatura. 
 
Trocou-se o comando da cidade e o atual chefe do 
Executivo, Odelmo Leão, apresentou a revisão do Plano 
Diretor da cidade com algumas alterações em relação a 
versão feita em 2016. Por se tratar de um projeto que exigia 
quórum por maioria absoluta – 14 votos – a matéria foi 
reprovada, já que obteve 13 votos a favor, 10 abstenções e 
três ausências – todas da base aliada. 
 
“A bancada independente e de oposição da Câmara achou 
por bem se abster ao verificar que as emendas, que eram 
basicamente as propostas que haviam sido aprovadas no 
plano do Gilmar Machado, foram retiradas”, disse o 
vereador Adriano Zago (MDB). 
 
Considerado um instrumento essencial para o 
planejamento e gestão de uma cidade, o Plano Diretor 
norteia os passos a serem seguidos na saúde, educação, 
cultura, uso e ocupação do solo, esporte, meio ambiente, 
entre outras áreas, no sentido de obter melhoria de 
qualidade de vida da comunidade local. A falta desse 
planejamento urbano pode afetar a rotina dos moradores, 
que são parte essencial na construção de um plano. 
 
O grande questionamento sobre a situação de Uberlândia 
é, justamente, essa participação popular, tendo ocorrido 
várias audiências públicas em 2016, e uma única em 2017. 
É o que consta na representação protocolada pelo vereador 
Adriano Zago em abril deste ano na 10ª Promotoria 
Especializada na Habitação e Meio Ambiente, no Ministério 
Púbico de Minas Gerais (MPMG) em Uberlândia. 
 
De acordo com o documento, “após diversas audiências 
públicas setoriais [em 2016], o Poder Executivo [atual] 
alterou – entre quatro paredes – o conteúdo do plano 
diretor, regredindo a sua versão a um plano de gabinete. E, 
na tentativa de revesti-lo de alguma legitimidade, realizou 
uma audiência pública pró-forma e sua apreciação ao 
Conselho de Plano Diretor composto em sua metade por 
representantes do próprio poder público. Aliás, esta é uma 
velha conhecida fórmula da teoria de abuso de poder”. 
 
A representação também destacava que a atual gestão 
modificou o texto da versão revisada em 2016, somando 
cerca de 19 supressões “arbitrárias de formulações 

elaboradas e aprovadas nas audiências públicas de 2016”. 
Diante dos fatos, o documento protocolado no MP pedia a 
suspensão da votação do novo Plano Diretor até a 
realização de Conferência Municipal para aprovação do 
anteprojeto. Também foi solicitado posicionamento do 
Legislativo sobre os motivos do plano de 2016, protocolado 
na Câmara em 18 de outubro do referido ano, não ter sido 
tramitado na Casa para votação. 
 
“Quando o Odelmo apresentou o plano dele, 
desconfigurando o anterior, de 2016, ele não atendeu o que 
determina o Estatuto das Cidades, que são as audiências 
públicas e a aprovação em Conferência Municipal. Não teve 
na verdade, participação popular. O Odelmo fez uma 
reunião na sede do Dmae só para falar que fez. Quando 
esse plano deu entrada na Câmara, o nosso mandato fez 
essa representação e o nosso pedido de suspensão da 
votação foi aceito na Promotoria de Habitação e Meio 
Ambiente”. 
 
O promotor de Justiça Breno Lintz deu o parecer favorável 
seis dias após o requerimento ser protocolado. “O estatuto 
da cidade prevê a revisão do Plano Diretor a cada 10 anos, 
mas não há sanção, penalidades, caso não ocorra. Em 
relação ao de 2016, o mesmo não chegou a ser tramitado 
na Câmara, portanto pode ser considerado morto e 
enterrado. O pedido da representação do vereador foi para 
paralisar a tramitação do documento alegando riscos de ser 
aprovado um projeto que eles entendiam que não teve o 
envolvimento da comunidade. Acatamos o pedido e 
recomendamos que o prosseguimento deveria ocorrer até 
que fossem sanadas as irregularidades no que diz respeito 
a ausência da participação popular”, disse o promotor. 
 
Para o vereador Zago, “frustrar ou negar vigência à 
participação popular no processo de revisão do Plano 
Diretor pode vir a ser reconhecido como ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública”. 
 
O Diário solicitou participação da Prefeitura de Uberlândia 
para saber sobre a revisão do plano apresentado, sobre as 
mudanças feitas no documento pela atual gestão, mas o 
pedido de entrevista foi negado. A única resposta obtida foi 
por meio de nota, que segue na íntegra: “A Prefeitura de 
Uberlândia informa que não irá submeter nova versão do 
Plano Diretor ao Legislativo, uma vez que o documento foi 
concebido em 2016, revisado e atualizado nesta gestão, 
sendo inclusive apresentado em audiências públicas. 
Desse modo, o Município informa ainda que prevalece em 
vigência o Plano Diretor aprovado em 2006 (lei 432/2006).” 

ENTIDADES 
Movimentos sociais questionam atual revisão 
apresentada 
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A arquiteta e urbanista Marta Maria da Silva fez parte do 
processo de revisão do plano de 2016, por meio da Central 
de Movimentos Populares (CMP), que juntamente com 
outros 12 movimentos sociais protocolaram em abril deste 
ano, na presidência da Câmara de Vereadores, emendas à 
Minuta do Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor de 
Uberlândia. O documento apresentava uma “breve 
contextualização do processo de discussão e aprovação da 
minuta do Projeto no âmbito do Executivo, e consideração 
da importância desse tema para os cidadãos de Uberlândia, 
na perspectiva de consolidação de uma lei que garanta 
conceitos como cidade sustentável, preservação do meio 
ambiente natural e construído, inclusão social e gestão 
democrática”. 
“ 
Esse documento contextualiza a maioria das 
reinvindicações dos diversos segmentos que participaram 
da audiência. O Plano Diretor que o Odelmo apresentou 
este ano tem vários prejuízos à cidade no que diz respeito 
às diretrizes dos instrumentos. Pegamos as duas revisões, 
de 2016 e 2018, e comparamos. Na primeira, que teve a 
participação da comunidade, de entidades, de movimentos 
sociais e de conselheiros, conseguimos alterar bastante o 
texto do documento, dando mais clareza às ações, como 
deve ser implementado, deve ser garantido e promovido e 
não planejar meios, estudar formas”, exemplifica a 
arquiteta. 
 
Segundo Marta Maria, o grupo de 2016 trabalhou um ano 
na revisão do plano, que não foi levada em consideração, e 
que qualquer alteração precisa ser acionada a comunidade 
para consulta pública. “A cidade é dinâmica e quem 
realmente conhece dos problemas não foi consultado. 
Aliás, até teve um chamamento, mas tímido, convocando 
por e-mail algumas pessoas em cima da hora. O movimento 
que participo é contra a revisão apresentada pelo atual 
prefeito, por inúmeros fatores: deixamos claro que o 
pedestre precisa ter prioridade; que o transporte público 
precisa ser mais barato; garantir a preservação da região 
Sul por conta do Bom Jardim, que abastece Uberlândia e 
ali já abriram um loteamento; garantir que a população de 
baixa renda tenha acesso à moradia. Nada disso foi levado 
em consideração”, citou Marta. 
 
SETOR IMOBILIÁRIO 
Categoria defende crescimento por anéis e não por 
áreas isoladas 
 
Contrário à visão dos movimentos sociais, o CEO da ITV 
Urbanismo e presidente da Associação das Empresas de 
Loteamento e Desenvolvimento Urbano do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba (Aelo-TAP), José Eduardo 
Ferreira, defende a revisão do plano apresentada pela atual 
gestão e garante que mesmo defasado o texto de 2006 
ainda é atual. 
 
“O plano de 2006 ainda se adapta muito bem à realidade de 
Uberlândia, ele ainda é atualizado e promove o crescimento 

da cidade. O [plano] de 2016 não achamos prudente a 
proposta, até porque foi feito dentro de assentamentos 
sem-terra, além de ter um viés muito político”, diz. 
Segundo José Eduardo, a associação apresentou à gestão 
atual um relatório com sugestões para a elaboração da 
revisão do Plano Diretor. Entre as propostas está o 
crescimento da cidade em anéis e não por áreas 
específicas. “Esses aspectos do avanço da modernidade 
não foram olhados na proposta feita na gestão de 2016. 
Para a cidade crescer os investimentos precisam ser em 
anéis e não de forma isolada.” 

 

 

Fonte: 

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/18765/plano-
diretor-segue-desatualizado 

15



Não só o Centro de Apoio Operacional à Execução (CAEx) 
- órgão de apoio técnico do Ministério Público (MP) - tem 
dúvidas sobre a legitimidade da implantação do Centro de 
Atividades Turísticas (CAT) dentro Projeto Nova Ponta da 
Praia, da Prefeitura de Santos, bancado pelo Grupo 
Mendes. 

A proposta, que vem causando polêmica desde que foi 
lançada por conta da falta de transparência e consulta 
técnica, deu ensejo a dois procedimentos, ambos cíveis, 
que tramitam no Ministério Público Federal (MPF) em 
Santos. O CAT envolve um centro de convenções e o novo 
Mercado de Peixe. 

Um deles trata da questão do ponto de vista ambiental e 
analisará os impactos sobre a região, vizinhança e outras 
questões de tutela, como impacto no trânsito. O 
responsável por esse procedimento é o procurador da 
República Roberto Farah. 

"Com relação à apuração sobre Patrimônio Público e 
Improbidade administrativa, o procedimento está em fase 
de instrução. Ainda não se pode falar em prejuízo pois não 
houve construção, nem concessão formal", informou o 
MPF. 

SPU QUESTIONADA 
A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) foi questionada 
a respeito de vários pontos do projeto e outros assuntos 
relacionados e o MPF está aguardando resposta", informou 
o órgão. O ofício dando um prazo para a SPU foi assinado 
pelo procurador da República Thiago Lacerda Nobre, que 
quer informações detalhadas do projeto. 

O MPF ainda revela que se encontrar questões de 
improbidade administrativa ou de lesão ao patrimônio 
público, geradas por omissão ou ação de agentes públicos, 
estas poderão ser objeto de ações na Justiça. 

PREFEITURA 
A Prefeitura se Santos não respondeu à questão 
relacionada ao MPF. O parecer técnico do CAEx coloca em 
'xeque' o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Parte dos 
vereadores consultados pelo Diário acreditam que 
documento é esclarecedor. 

Presidente das duas comissões de vereadores 
responsáveis pela avaliação do Projeto, o vereador Sadao 
Nakai (PSDB), por exemplo, afirma que os apontamentos 
reforçam suas convicções de que a Comissão Municipal de 
Análise de Impacto de Vizinhança (Comaiv) se equivocou 
ao impor o EIV à Prefeitura, quando deveria ser feito pelo 
empreendedor, que é o proprietário do Centro de 
Convenções até entregá-lo em condições ao Município. 

AÇÃO ESTADUAL 
Além do Federal, há uma ação no Ministério Público 
Estadual (MP-SP) que aponta inúmeras supostas 
irregularidades envolvendo o processo que gerou o Projeto. 
Além de não responder aos questionamentos do inquérito 
aberto pelo MP-SP, há problemas relacionados à outorga 
onerosa que geraram as obras; ausência do decurso de 
prazo para consulta pública e violação de artigos do 
Estatuto da Cidade e do Plano Diretor do Município. 

Os promotores também alegam ofensa aos princípios da 
transparência e controle social (consulta à população sobre 
a destinação das contrapartidas e na definição do plano 
urbanístico da Ponta da Praia); imprecisões e ofensa aos 
princípios da igualdade e livre concorrência e até indícios 
de violação ao princípio da impessoalidade, visando 
beneficiar grandes grupos econômicos, dentre eles o 
Mendes. 

PROJETO 
O Nova Ponta da Praia abrange investimentos de cerca de 
R$ 130 milhões da iniciativa privada. O pacote de obras 
está dividido em dois termos de compromisso firmados com 
o Mendes, com base na nova Lei de Uso e Ocupação do 
Solo (Lei Complementar 1006/2018) que permite alteração 
no uso do Núcleo de Intervenção e Diretrizes Estratégicas 
(Nide 4 - Sorocabana), onde está localizado o atual centro 
de convenções, e no Nide 6 (Clubes). O CAT engloba um 
centro de convenções e o novo mercado de peixe. 

Fonte: 
https://www.diariodolitoral.com.br/santos/mpf-tambem-
mira-nova-ponta-da-praia/126060/ 
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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou 
ao presidente da Câmara Municipal do Recife, Eduardo 
Marques, que suspenda de imediato a tramitação do 
Projeto de Lei de Revisão do Plano Diretor do Recife. O 
motivo é que seja dado cumprimento, pelo Poder 
Executivo Municipal, ao cronograma de execução do 
Plano de Ordenamento Territorial do Recife (POT), com 
suas respectivas etapas e produtos de maneira articulada, 
complementar e concomitante, de acordo com o Termo de 
Referência integrante da Solicitação de Propostas (SDP). 
 
Um inquérito civil instaurado pela 20ª Promotora de 
Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, com atuação 
em Habitação e Urbanismo, para investigar a execução de 
contrato firmado entre o município do Recife e o Consórcio 
Diagonal JW, para o financiamento do processo de 
elaboração do POT, apurou que o cronograma relativo ao 
contrato está sendo descumprido, com possíveis 
prejuízos à participação popular e riscos de produzir 
sérias e irreversíveis implicações espaciais, sociais, 
ambientais e econômicas na cidade do Recife. 
 
"No curso das investigações, o Poder Público municipal 
apresentou esclarecimentos que não se mostram 
suficientes", revelou a promotora de Justiça Maria 
Lizandra Lira de Carvalho. “A municipalidade não 
demonstrou ter cumprido devidamente as etapas 
(cronograma de execução) estabelecidas no Termo de 
Referência destinado à contratação de prestação de 
serviço de consultoria para elaboração do Plano de 
Ordenamento Territorial do Recife. Não cabe ao município 
do Recife promover inadequada alteração da abordagem 
metodológica definida no Termo Referência que 
fundamentou o processo licitatório que resultou na 
contratação da empresa Consórcio Diagonal JW, sob 
pena de ofensa ao processo licitatório, tendo em vista 
divergências entre o estabelecido no certame e aquilo que 
fora efetivamente executado", destacou. 
"A eventual distorção realizada pela municipalidade, 
notadamente quanto à necessidade de abordar os 
instrumentos normativos de forma concomitante, 
articulada e complementar, comprometem a efetiva 
participação popular e a qualidade dos produtos 
produzidos, afetando significativamente todo o processo 
de elaboração do Plano de Ordenamento Territorial", 
pontuou Maria Lizandra Lira de Carvalho. 
 
De acordo com informações do Centro Popular de Direitos 
Humanos (CPDH), o Projeto de Lei de Revisão do Plano 
Diretor se encontra em tramitação na Câmara de 
Vereadores sem estudos fundamentais para definição do 
zoneamento, dos parâmetros urbanísticos e da incidência 
dos instrumentos de política urbanas, todos exigidos no 

Termo de Referência integrante da Solicitação de 
Propostas (SDP), elaborada pela própria administração 
pública municipal. 
 
“A Constituição Federal estabeleceu que a política de 
desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em 
lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes, e que o plano diretor, obrigatório para cidades 
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento e de expansão urbana”, 
mencionou a promotora de Justiça. 
 
“O Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257/2001) assevera que 
a propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor, assegurando o 
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento 
das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes 
previstas no art. 2.º do mesmo Estatuto, sendo o plano 
diretor, aprovado por lei municipal, o instrumento básico 
da política de desenvolvimento e expansão urbana”, 
concluiu. 

 

Fonte: 

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurba
na/2019/04/mppe-recomenda-a-camara-de-vereadores-
suspender-tramitacao-do-plano-di.html 
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O prefeito de Pinheiro Machado, Luiz Fernando de Ávila 

Leivas, atualmente cassado pela Câmara de 

Vereadores, foi condenado por atos de improbidade 

administrativa, em duas ações judiciais diferentes. As 

Ações Civis Públicas foram movidas pela Promotoria de 

Justiça de Pinheiro Machado. Ambas as sentenças 

foram proferidas nos dias 19 de outubro e 4 de 

novembro pelo juiz de Direito Cristian Prestes Delabary. 

Cabe recurso. 

De acordo com o promotor de Justiça Rudimar Tonini 

Soares, do Ministério Público estadual, o primeiro dos 

casos diz respeito à contratação ilegal de professores, 

sem a qualificação necessária, o que feriu a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. As 

contratações ilegais, que geraram a condenação, foram 

feitas mesmo após o prefeito ter sido cientificado, 

pessoalmente, de que não deveria repetí-las. 

A ilegalidade consistia em contratar professores com 

formação em nível médio, quando a lei exigia nível 

superior. “Apesar de ter conhecimento expresso da 

ilegalidade, mesmo assim, desconsiderando a 

legislação federal, o demandado insistiu na ilegalidade, 

contratando novamente nos mesmos moldes”, explicou 

o promotor. Além disso, no mesmo processo, apurou-se 

que Luiz Fernando Leivas fazia publicidade de seu 

próprio nome nos editais referentes aos processos 

seletivos, à custa do erário público. Pelo fato, o prefeito 

foi condenado a pagar aos cofres públicos valor 

equivalente a seis vezes os seus vencimentos mensais. 

Deste processo, o MP apelou, para buscar a suspensão 

dos direitos políticos do réu. 

No segundo episódio, cuja sentença foi proferida dia 4 

de novembro, a improbidade teve como causa a não 

implementação de Plano Diretor no município. O prefeito 

foi cientificado da necessidade de implementação do 

planejamento urbano. Porém, de acordo com o promotor 

de Justiça Rudimar Tonini Soares, ainda na fase das 

tratativas sobre o assunto, respondeu terminantemente 

que não tinha a obrigação de fazer. 

“Mesmo cientificado da obrigação legal, o prefeito não 

deu início a plano de urbanização, nos termos legais, 

nem mesmo ajustou qualquer tipo de prazo para 

cumprimento da obrigação legalmente estabelecida”, 

explicou o representante do MP. Em decorrência disso, 

o réu foi condenado a pagar multa em valor equivalente 

a quatro vezes os seus vencimentos mensais. Com 

informações da Assessoria de Imprensa do MP-RS. 

 

Fonte: 

https://www.conjur.com.br/2011-nov-25/prefeito-

condenado-dois-processos-improbidade-administrativa 
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