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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 
 
O Município de Jericó, através de sua assessoria jurídica, vem a público 
esclarecer “NOTICIA” inverídica, veiculada na imprensa Catoleense, na noite 
deste Domingo 31/01/2021. O que faz nos seguintes termos: 
 
Ao assumir a administração municipal o Prefeito Kadson Monteiro, se deparou 
com inúmeras irregularidades e denuncias. Dentre elas, denuncia feita pela 
Câmara de Vereadores ainda em Dezembro de 2020, relatando irregularidade 
na ocupação do referido imóvel. Já que, nos termos da Lei Orgânica do 
Município, qualquer permissão de uso e ocupação de bem público deve 
OBRIGATORIAMENTE, ser aprovado pela Câmara Municipal. 
 
Ciente da denuncia, diante a inércia do seu antecessor, o Prefeito Kadson 
Monteiro, determinou abertura de procedimento administrativo para apurar a 
situação.  Esta assessoria notificou o Sr. Roberto, para que apresentasse 
documento ou congênere, que lhe permitisse aquela ocupação. De pronto, o 
Sr. Roberto trouxe à sede do Município, copia de um contrato intitulado “Termo 
de Permissão de Uso”, sem apresentar qualquer outros documentos inerentes 
a construção (alvará, permissão ou qualquer outro). Na oportunidade foi 
explicado que seria feito uma análise à Luz da legislação municipal, e 
ressaltado que fazia parte de seu contrato o direito de rescisão por parte do 
município a qualquer tempo. 

Após analise do contrato e legislação municipal, constatou-se que o contrato 

estava recheado de ilegalidades. Por dispor de bem público, deveria ter sido 

ofertado chamada pública para que todos os cidadãos tivessem igualdade de 

oportunidades, o que não ocorreu. Portanto, INCOSTITUCIONAL, vez que  

fere os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Seguindo a análise, confirmou-se, assistir razão à denunciante (Câmara 

Municipal). Uma vez que o Art. 33, I, B revela que dependerá de voto favorável de 

2/3 dos membros da câmara, autorização para, “ Concessão de direito real ao uso 

de bens imóveis”. 

Lavrado parecer jurídico, dando conta das irregularidades citadas, o Prefeito 

Municipal, no uso de suas atribuições revogou, assim como tornou nulo, o contrato 

existente entre administração e o Sr. Roberto. Após, notificou o mesmo de tudo quanto 

apurado, forneceu copia do processo administrativo, solicitou a desocupação do prédio 

público, deu prazo, assim como ofertou indenização pelos gastos. Uma vez que o 

mesmo fora vítima de uma ilegalidade cometida pela administração anterior. 
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Após tal fato, o Sr. Roberto passou a adotar posicionamento agressivo. Transcorrido o 

prazo concedido, fora feita nova notificação, desta vez, fora solicitado a presença da 

Policia Militar, para garantir a segurança do servidor designado para efetuar a 

notificação. Onde se fez necessário a intervenção da PM, diante a agressividade do 

Sr. Roberto, que não aceitou receber a notificação, assim como não a assinou. Tal fato 

fora documentado, e assinaram como testemunhas os próprios policiais.  

Portanto inverídica a notícia, no que concerne a ordem dos fatos, a participação da 

polícia e o cunho político que se deu à mesma. Trata-se de ocupação irregular de 

prédio público, o que torna obrigatório as providencias adotadas.  

Muitos dos cidadãos de nossa querida Jericó, são trabalhadores, pais e mães de 

família, o que não os concede direito de invadir, apropriar-se do que não é seu e 

recusarem-se a sair.  

 

Jericó, 01 de Fevereiro de 2021 

 

 

 

   


