
 

 

 

 

1 
 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Prezada população Almenarense,  

É com um verdadeiro sentimento de pesar que o Município 

de Almenara divulga a presente nota, sobretudo porque não havia a 

necessidade de que as coisas chegassem no atual estágio.  

Antes de mais nada, no entanto, é importante relembrar 

que, nos últimos anos, o Município de Almenara, salvo raríssimas exceções 

como no caso da Recomendação MPMG n.º 29 de 2020, não se dirigiu à 

população para comentar qualquer decisão oriunda do Ministério Público ou 

do Poder Judiciário, sobretudo porque tais atos são públicos e amplamente 

acessíveis a qualquer cidadão. 

Seja a decisão favorável ou desfavorável, o Município de 

Almenara e os seus atuais gestores não adotam a postura de divulgar 

assuntos tão relevantes em redes sociais por meio de vídeos, áudios, textos ou 

disparos em massa em grupos de WhatsApp, até porque existem meios legais 

e formas adequadas para a divulgação.  

A propósito, o povo de Almenara conhece perfeitamente 

quem são os responsáveis pela divulgação em massa de ofícios e decisões 

do Ministério Público nas redes sociais.  

Relembrar a postura da Administração Pública nesse 

sentido é algo fundamental, pois a presente nota é o único comunicado 

oficial do Município a respeito da recente rescisão dos contratos temporários. 

Qualquer outra palavra atribuída ao Município ou aos seus gestores sobre a 

situação é mera ilação ou, na expressão estrangeira, “fake news”. 

Nesse sentido, a Administração Pública rejeita qualquer 

acusação de que seus gestores tenham incitado parte da população contra 

quem quer que seja. Quem adota a postura de gravar vídeos para divulgar 

ofícios e decisões do Ministério Público não são os gestores do Município.     

Sobre o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC 

Em 05 de abril de 2019, o Município de Almenara realmente 

firmou com o Ministério Público um TAC para a realização do concurso 
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público e também do processo seletivo. O prazo para realização tanto do 

concurso quanto do processo seletivo seria até 30 de junho de 2019. 

Até o momento, nenhum dos agentes que já se manifestou 

sobre a situação teve a ética de esclarecer à população que, no dia da 

assinatura do TAC, o Município já havia firmado o contrato com a instituição 

responsável pela execução do processo seletivo e do concurso.  

 

Por razões de logística e para não causar desestimulo entre 

os pretensos candidatos, o Município convencionou com a instituição 

contratada que o processo seletivo seria realizado primeiro e, após a 

contratação de todos os aprovados, seria realizado o concurso.  

O Município, então, realizou o processo seletivo e contratou 

os aprovados até o fim de 2019, início de 2020.  

Não houve nenhuma oposição do Ministério Público quanto 

à sistemática adotada pelo Município e pela instituição contratada. 

Ademais, por constatar que o processo seletivo ocorreu de forma célere e 

transparente, o próprio Promotor de Justiça, à época, Dr. Moisés Batista 

Abdala, convidou o Município para uma reunião com o objetivo de que o 

prazo para cumprimento do TAC fosse ampliado de 05 de abril de 2019, para 

31 de maio de 2020.  
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Além de prever a ampliação do prazo, o termo aditivo 

previa a possibilidade de reavaliação dos prazos estabelecidos em virtude de 

razões supervenientes.  

Lamentavelmente, a partir de 17 de março de 2020, o 

Município de Almenara passou a conviver com as medidas sanitárias 

decretadas para enfrentamento à pandemia da Covid-19, as quais, além de 

suspender as atividades nas instituições de ensino, também vedavam a 

aglomeração de pessoas, estabelecendo, inclusive, número máximo de 

pessoas por ambiente. 

Além disso, em 27 de maio de 2020, entrou em vigor a Lei 

Complementar n.º 173/2020, que proibiu a realização de concursos públicos 

até o dia 31 de dezembro de 2021. Portanto, antes do vencimento do prazo 

do aditivo (31 de maio de 2020), duas circunstâncias passaram a impedir a 

realização do concurso. 

Ora, se a Lei e uma catástrofe mundial como a pandemia 

de Covid-19 não são circunstâncias suficientes para justificar a reavaliação 

dos prazos do TAC, certamente nenhum outro motivo bastará. 

É importante que o povo de Almenara saiba que o quanto 

ocorrido nesse momento já era esperado, ou seja, a Administração já tinha 

ciência de que passada a pandemia ou reduzidos os números de casos de 

Covid-19, algumas pessoas iriam simplesmente fingir que nada aconteceu 

entre os anos de 2020 e 2021. É muito conveniente alegar que depois de três 

anos da assinatura do TAC o Município ainda não realizou o concurso como 
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se não houvesse a prorrogação do prazo e uma pandemia mundial de 

Covid-19 nesse intervalo.  

Aliás, a postura de determinadas pessoas revela até uma 

certa incoerência, já que durante a vigência das medidas sanitárias agiam 

como paladinos máximos da saúde pública, condenando qualquer tentativa 

de retomada do comércio ou das aulas nas escolas públicas, mas agora 

querem que o Município seja multado de qualquer forma, porque não 

realizou concurso público durante a pandemia.  

Apesar do avanço tecnológico que atualmente permite a 

realização de provas orais de concurso público à distância, a primeira etapa 

de concurso público ainda exige a realização de forma presencial e, 

considerado o déficit empregatício no Brasil e na região do Vale do 

Jequitinhonha, a realização das provas em Almenara atrairia um número de 

candidatos impossível de se comportar dentro dos limites das medidas 

sanitárias.  

As Unidades Federativas que optaram por não reconhecer 

os perigos da pandemia até aplicaram provas públicas, mas ficaram 

nacionalmente conhecidas por fracassarem no enfrentamento à Covid-19.  
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Felizmente, a decretação das medidas sanitárias para 

enfrentamento à Covid-19, por força Lei n.º 13.979 de 2020, ficaram a cargo 

do chefe do Poder Executivo e, no Município de Almenara, foram editados 

diversos decretos tendentes a resguardar a saúde da população. Recursos e 

equipamentos foram destinados ao Hospital Deraldo Guimarães para 

fortalecimento do serviço de saúde e da atenção às pessoas acometidas 

pela doença. 

Não se pode esquecer que durante a pandemia o próprio 

Ministério Público se portou como fiscal máximo da decretação de medidas 

sanitárias, propondo ações de improbidade administrativa contra os Prefeitos 

que se recusavam a restringir as atividades do comércio ou a aderir 

programas como o Minas Consciente. Em determinadas oportunidades, a 

Promotoria de Justiça de Almenara chegou a recomendar medidas sanitárias 

ao Município de Almenara, as quais foram acatadas.  

É lamentável, entretanto, que tudo isso tenha sido 

esquecido e os prazos do TAC do concurso público tenham sido elevados a 

uma condição de regra absoluta, enquanto o próprio TAC prevê a 

possibilidade de reavaliação.  

Sobre a imposição de rescisão dos contratos    

De fato, não há nenhum documento assinado por 

quaisquer dos Promotores de Justiça de Almenara que imponha de forma 

expressa a rescisão dos contratos temporários da Administração Pública no 

dia 30 de junho de 2022, porém, a imposição por parte do Ministério Público é 
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perceptível a partir dos documentos encaminhados ao Município de 

Almenara.   

Primeiro, porque as manifestações do Ministério Público a 

respeito do concurso são em sua maioria elaboradas de forma intimidativa, 

como se houvesse o interesse de tentar compelir a Administração por meio 

do medo.  

Basta observar, por exemplo, o ofício encaminhado pelo 

Ministério Público ao Município em 24 de março de 2022. No referido 

documento, além de requisitar informações sobre os contratos temporários, o 

Promotor de Justiça responsável pelo caso tenta intimidar o Prefeito 

alegando que este seria incluído no polo passivo da execução da multa do 

TAC, em virtude de ter dado causa ao possível dano ao erário advindo da 

eventual execução, multa esta que segundo ao órgão ministerial alcançaria 

R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

A postura do Ministério Público é lamentável na medida em 

que o Promotor ainda está requisitando informações, mas já vislumbra uma 

responsabilidade pessoal do Gestor, como se tivesse feito um prejulgamento.  

Chama ainda mais a atenção a forma desleal como o 

procedimento referente ao TAC do concurso tem sido conduzido em relação 

à dita responsabilidade pessoal do Gestor. Isso porque, em 2019, quando a 

proposta de TAC foi encaminhada ao Município havia a previsão de 

responsabilidade pessoal do Prefeito por descumprimento.  

Na ocasião, o Município se manifestou informando que não 

concordava com a responsabilidade pessoal do Prefeito, porque o Inquérito 

Civil Público não apurava qualquer improbidade administrativa do Gestor. À 

época, Dr. Moisés acatou o argumento do Município e retirou do TAC a 

previsão de responsabilidade pessoal do Prefeito.  

Atualmente, no entanto, o Ministério Público ressuscitou a 

possibilidade que já havia sido descartada e passou a intimidar o Gestor com 

o argumento de aplicação de multa pessoal.  
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Em 1º de junho de 2022, o Ministério Público encaminhou ao 

Município a Recomendação n.º 5/2022 na qual se estipulou prazo de 06 

meses ou trintas dias posteriores à homologação do concurso público para 

rescisão dos contratos administrativos, dentre outras obrigações.  

Ao final da recomendação, restou instituído o prazo de 05 

dias para resposta do Município. A Administração, então, em pleno gozo do 

seu direito ao contraditório e a ampla defesa respondeu ao Ministério Público 

se justificando e solicitando uma reunião para tentar aparar as arestas e 

solucionar o impasse.  

Em 28 de junho de 2022, o Município recebeu um novo 

despacho do Ministério Público indeferindo todos os pedidos formulados, 

inclusive o de designação da reunião com o Gestor municipal e sua equipe 

técnica.  

Lamentavelmente, até o momento ninguém divulgou a 

parte final do despacho do 28 de junho de 2022, na qual o Ministério Público 

deixa suficientemente claro que não haverá nenhuma outra espécie 

negociação e que o TAC será executado. Na oportunidade, o Ministério 

Público facultou ao Município, no tempo de confecção da petição inicial, a 

comprovação da regularidade das contratações temporárias e para 

eventual adequação dos pedidos relativos à obrigação de fazer. 
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Diante do ultimato recebido, do indeferimento do pedido 

de reunião e do indeferimento de todas as justificativas apresentadas, não 

restou saída ao Gestor senão rescindir os contratos considerados ilegais pelo 

Ministério Público o mais brevemente possível, a fim de evitar a cobrança de 

multas vultosas em face do Município e, por conseguinte, a sua 

responsabilização pessoal.  

Vale dizer que a medida teve que ser adotada de forma 

urgente porque não se pode adivinhar com exata precisão quanto tempo 

um Promotor de Justiça leva para elaborar uma petição inicial de ação de 

execução.  

É importante mencionar que o Representante do Ministério 

Público também fez questão de ignorar as inovações legislativas que surgiram 

após a assinatura do TAC e também o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal acerca da terceirização, que tem se mostrado muito mais vantajosa 

para a Administração Pública. 

Ao que parece, a única intenção do Representante do 

Ministério Público é o cumprimento do TAC a qualquer custo, sem levar em 

consideração o que realmente será mais benéfico para a Administração 

Pública, principalmente diante das inovações legislativas e doutrinárias, as 

quais inclusive já vem sendo aplicadas pelo Ministério Público e pelo Poder 

Judiciário em suas contratações de pessoal. 
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Em postagem nas suas redes sociais, o Promotor de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, Leonardo Barreto, comemorou a publicação do 

edital para a contratação de terceirizados para serviços de apoio 

administrativo do Ministério Público. No post, o ilustre Promotor ainda 

esclareceu que os profissionais terceirizados colaborarão nas Promotorias de 

Justiça desprovidas de oficial do MP.  
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Não é razoável, portanto, que o Município seja 

responsabilizado por uma adequação no quadro de pessoal que vem sendo 

realizada inclusive pelo Ministério Público.  

A incoerência da postura do Ministério Público citada 

acima nem chega a ser a mais absurda, uma vez que o ente ministerial está 

repudiando o Município de Almenara por estar há 10 anos sem realizar 

concurso público, mas o último concurso do MPMG para o cargo de oficial 

(cargo de provimento efetivo) ocorreu no ano de 2012.  

 

Link de acesso: 

https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/servicos/concursos/servidores/  

https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/servicos/concursos/servidores/
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Sobre as acusações levadas a efeito contra o atual Gestor 

A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, 

estabelece que, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 

considerados os obstáculos e as dificuldades reais do Gestor e as exigências 

das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.  

Na maioria das vezes, a regra acima exposta é 

simplesmente ignorada pelos órgãos de controle e todos os agentes políticos 

acabam recebendo um tratamento que não é dispensado nem mesmo à 

pessoa condenada.  

Todas as dificuldades vivenciadas durante a pandemia de 

Covid-19 pelo atual Gestor do Município de Almenara devem ser levadas em 

consideração, especialmente pelo caráter excepcional de uma pandemia 

que assolou o mundo inteiro.  

O atual Gestor do Município de Almenara NÃO É 

CONTRÁRIO à realização de concurso público, mesmo porque é empregado 

público concursado há mais de 30 anos. Ademais, dizer que a atual gestão é 

patrimonialista demonstra total desconhecimento da verdade ou, ao menos, 

um erro gravíssimo de julgamento.  

Em um país de tanto denuncismo e de perseguição a 

gestores que não sucumbem a influências externas indevidas, chega a ser 

uma verdadeira conquista que o atual Prefeito de Almenara esteja há cinco 

anos e meio no poder sem responder por nenhuma ação de improbidade 

administrativa ou criminal.  

E não é por falta de tentativa dos desocupados de plantão 

já que diariamente o Município recebe solicitações de esclarecimento dos 

mais variados possíveis sobre fatos diversos que nunca chegaram sequer a 

virar uma ação.  

Ademais, nunca se viu no Município de Almenara a 

execução de tantas obras, a prestação de tantos serviços públicos de 

qualidade e uma aprovação do governo tão massiva nas urnas.  

Nas últimas eleições o atual Gestor foi eleito com 84,75% dos 

votos válidos, o que corresponde à 16.898 votos e uma diferença de 14.093 



 

 

 

 

12 
 

 

 

votos para a segunda colocada. Assim, dizer que contratos do Município de 

Almenara tem destinação política é algo complemente equivocado, já que 

mesmo sem o voto dos supostos 600 contratados o resultado das eleições 

seria favorável ao atual Gestor.  

Por outro lado, não há nenhuma acusação judicializada, 

cível ou criminal, em face do atual Gestor por desvio de recurso público ou 

de finalidade da função pública e, certamente, é isso o que mais incomoda. 

As mentes retrógradas que amam o passado não conseguem compreender 

que o dinheiro do povo quando aplicado para o povo sem qualquer espécie 

de desvio aparece em benefícios para o próprio povo.  

O que mais incomoda aqueles que não querem o bem de 

Almenara é que são já 05 anos, 06 meses e 04 dias de recursos públicos 

aplicados para o povo, sem qualquer benefício para projeto pessoal político 

de quem quer seja.  

Da parte da Administração, entretanto, o que mais 

incomoda é o tratamento desigual e os privilégios de que alguns gozam.  

Recusar-se a receber o Chefe do Executivo local para um 

diálogo a respeito dos rumos da administração pública é algo sem 

precedentes na história de Almenara.  

Uma busca detalhada nos arquivos municipais demonstrou 

que nunca houve a recusa de Promotor de Justiça em receber o Chefe do 

Executivo para um diálogo. Aliás, a atual gestão do Município de Almenara 

sempre teve acesso amplo aos Promotores de Justiça que aqui passaram e a 

Administração sempre procurou negociar com o Ministério Público as ações 

necessárias à solução de problemas da municipalidade.  

O Ministério Público é órgão permanente, essencial à 

função judicial do Estado e absolutamente indispensável ao Regime 

Democrático. O Ministério Público em Almenara sempre foi e continuará 

sendo um grande parceiro do cidadão e da administração.  

Não é razoável, no entanto, que a administração seja 

tratada de forma discriminatória. É de conhecimento geral o fato de que a 

Promotoria de Justiça de Almenara atende periodicamente as pessoas que 
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se dizem defensoras da legalidade e abarrotam os Membros do MP com 

informações infundadas, galgadas em achismos e na frustração de não 

serem os eleitos pelo povo para o exercício do cargo de Chefia do Poder 

Executivo local. 

Justamente por não ser razoável a recusa ao diálogo que o 

Município registra a sua total indignação ao indeferimento do pedido de 

designação de uma reunião com o Ministério Público.  

A recusa do Ministério Público em receber o Chefe do 

Executivo para uma reunião é ainda mais indignante se observadas as 

consequências judiciais do ato.  

Explica-se.  

O alinhamento entre o Município e o Ministério Público 

poderia representar a desnecessidade de uma demanda judicial e a 

possibilidade de solução do conflito de forma alternativa e célere, o que 

representaria uma grande vitória para a população.  

Com todo o respeito e admiração que se nutre pelas 

Autoridades e Servidores do Poder Judiciário, qualquer pessoa de 

entendimento mínimo sobre as demandas judiciais sabe que a mera 

judicialização não representa necessariamente uma solução para conflito. A 

depender das circunstâncias, uma demanda judicial pode perdurar anos no 

âmbito do Poder Judiciário sem qualquer solução efetiva.  

Por pensar sempre na necessidade de resolução dos 

problemas do Município, a Administração Municipal sempre pautou por atuar 

em parceria com o Ministério Público e já acatou diversas recomendações 

ministeriais. Lamentavelmente, a impossibilidade de se estabelecer um 

diálogo não só acarretará o ajuizamento de demandas judiciais 

desnecessárias, como inviabilizará a solução célere do impasse.  

 

Considerações finais 

O Município não mantém 600 pessoas contratadas 

irregularmente. A grande maioria das pessoas contratadas pelo Município se 

submeteram ao processo seletivo de 2019 e estão trabalhando normalmente 
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e de forma totalmente regular. Outros tantos estão contratados para substituir 

servidores que estão em gozo de licença, cedidos, Diretores e Vice-Diretores 

investidos na função, dentre outras hipóteses previstas em lei.  

O Município presta o serviço de saúde pública por meio de 

programas federais como o Saúde da Família e de especialidades por meio 

do Consórcio Municipal de Saúde, logo, o argumento de que Almenara não 

tem médicos efetivos é completamente falacioso e não implica em 

irregularidade.  

A atual gestão não está “enrolando” para realizar o 

concurso público, tanto que o edital do concurso está publicado e o prazo 

de inscrições está aberto. Ademais, todas as respostas encaminhadas ao 

Ministério Público são decorrentes do pleno exercício de defesa no prazo 

estipulado pelo Promotor de Justiça. Lamentável, entretanto, que o exercício 

do direito de defesa seja interpretado como mera “enrolação”. 

Um dos projetos de governo da atual gestão é a 

implantação do programa Jovem Aprendiz. O projeto já está em andamento 

e culminará na contratação de 50 a 70 jovens estudantes, o que certamente 

causará impacto na composição do quadro de pessoal do Município. 

Aos possíveis interessados em ocupar o cargo de Prefeito do 

Município de Almenara não há motivo para se preocupar, as eleições 

municipais se avizinham e a atual gestão não buscará nenhuma artimanha 

para que o Gestor permaneça de forma vitalícia no poder.  

Ao povo de Almenara, fique em paz, não se rebaixem ao 

nível daqueles que pretendem tão somente a discórdia. Os serviços públicos 

não serão descontinuados e Almenara continuará a crescer de modo a se 

tornar aquela que tanto se deseja.  

Almenara, 04 de julho de 2022. 

 


