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IC n°43.0341.0002080/2018-1
EMENTA: Dispõe sobre a necessidade cie regularização do F'::,rtcii
Transparência do Insfitu'o cie Drevidêncle Municipal de Mogi das
Cruzes, fazendo pubicar documentos obrlçgatárias para ampo
acesso à informação.
CONSIDERANDO que a Administra cão
Pública está atrelada aos preceitos da Constituição Federal. por
força de seu artigo 37, caput;
CONSIDERANDO que cabe cios órgãos e
entidades do poder público assegurar a gestão .1rarsparene co
informação, proporcionando amplo acesso a ela e suo
divulgação, corno previsto no artigo 5", ;nciso do Lei 12.527/11,
18

de

de nover-.Ora cie 2C11:
CONSIDERANDO que o ::nvitL,to de

Previdência Municipal cie Mogi das j

- !PREVI, automula

dotada de autonomia adninistrotiv a, omitiu de seu Pc;riol
Transparência documentes oCrigatário are ld deveriam cor do
violando o princioio da transparência ri ges-ao
à informação e

o carcrole social dias :-.11-:-)s Gdnrilsia:ivosi e 1c...e

caracteriza ilícito de natUreza odminisircliva;
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-

C MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, nos termos dos dítigos 127 e 2, ncisos Ii e IL
Constituição Federá, do orfigo 5. incisos Cl;ír-if:SCJ h„ e Ili, ohne

co

da Lei Complementar Federal rr) 75/199,5, do artigo 25, inciso
alínea o da Lei n 8.625/1993, dos ariíqc 33 Hciso VIL e 113.
da Lei Complem,entor Estadual

734/1993, para ce!,

conhecimento, acerca da exigêlcic legai co adequação do seu
Portal Transparência, visar co a evitar ...:ti.rras merildas judiciais ro

•

âmbito penal e civil, expede RECOMENDACÃO ao DIRETOR
SUPERINTENDENTE DO IPREM - INSTITUTO E PREVIDÊNCIA MUNIC!PAL
DE MOGI DAS CRUZES, para que rearie o seguinte:

adote

1

r- e orozo de

(trinta) dias, v'isonaa o puolicação dos :l'ortarios cie Concessão c
Aposentadoria no Portal Tranliaarêr cio do (PIREM, visto que não
constam no alud do corta;
2: adote providencies, no prezo

•

(trinta) dias, visando a publicação, na integra, dos processos
internos de Licitação no Portal .franu)a.- &1c,i:: c13 :PREM. d:svenco
ficar em exposto duraste toda 3 valiOcroe do reríodo cantratue :
adote prov:dência, no prazo ae
(trinta) dias, visando a publicação dc clocurre,nto de cenvèn o
celerado entre o IREM e a 3V FINANCEiRA SlA,, no ,oriol
Transparência dc

v stc que não consta no áudido portai
: remeta à Promotor:o ole Justiça de rvco;

das Cruzes. no orazo de 45 (quarenta e cinca: dos, (esposta em
escrito sobre a devido puolica;ão dos documenros mencionados:
para que, caso a recomendeção

o-

z

cc.31hida, seja

l'7)
\e/

---
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nau]

adotadas as medidos

de acão em face

dos agentes púb:icos tesponsáveis;
dê amplo publicidade à presenie
recomendaçãD, com sua divulgação nos 6.- gdos de publicc:7C:0
dos atos oficiais da Prefeitura

das Cruzes.

Mogi das Cruzes, 9cie junho dt--- 3 id.

KIEBER N7iÍ BASSO
JUSTIÇA
PRÇ MO
o

MATHEW; CO SANTOS BRITO
EST 4(.. ANO

•

