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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS 

VEREADORES DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

Silmara Cristiane Da Silva Pompollo,  

 

Vem respeitosamente por meio desta protocolar  PEDIDO DE IMPEACHMENT 

DO PREFEITO ORLANDO MORANDO JUNIOR (PSDB). 

 

RESUMO DA DENÚNCIA: 

• Do direito de peticionar. 

 

• Dos fatos: 

I - Da não entrega do hospital de urgência no prazo estipulado. 

(negligência nos interesses do município) 

I.a - Do aumento do número de cargos comissionados em pandemia sem 

que o hospital de urgência tenha sido concluído.  

I.b - Dos gastos com publicidade em pandemia sem que o hospital de 

urgência tenha sido concluído. 

I.c – Da renovação dos contratos de publicidade em pandemia sem que o 

hospital de urgência tenha sido concluído.   

II - Da suspeita de negligência à saúde do município para chantagear o 

governo federal com vistas  à conseguir recursos federais. 

III – Da violação dos direitos fundamentais do idoso, bem como o 

condicionamento ao pagamento em dinheiro para o idoso circular nos 

ônibus do município. 

IV –  Dos contratos milionários de publicidade em plena pandemia. 

V – Do descumprimento de lei para esconder gastos milionários. suspeita 

de desvio de verbas. possibiilidade de uso da verba publicitária para uso 

em redes sociais particulares do próprio prefeito. 

VI – da improbidade administrativa. 

 

• Do direito. 

• Dos pedidos 
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DO DIREITO DE PETICIONAR. 

 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 88, no seu 

artigo 5°, inciso  XXXIV,alínea, a), assegura que o  direito de petição aos 

Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

 

O Decreto lei n° 201 de 1967 QUE DISPÕE SOBRE A 

RESPONSABILIADE DOS PREFEITOS  E VEREADORES em seu artigo 5° 

inciso estabelece: 

 

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela 

Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao 

seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do 

Estado respectivo: 

 

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por 

qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das 

provas.  (...) 

 

 Nesta esteira, a lei orgânica do município de São Bernardo do Campo, 

que deve ser respeitada, no seu artigo 80 estabelece que:  

 

Art; 80 Qualquer cidadão, partido político, associação, Vereador, 

comissão parlamentar de inquérito ou entidade sindical poderá 

denunciar o Prefeito ou quem vier a substituí-lo, por infração 

político-administrativa, mediante petição dirigida ao Presidente 

da Câmara, contendo de forma clara e precisa os fatos 

imputados, indicando as provas que pretende produzir. 

  

 

Desta forma, qualquer cidadão pode requerer a cassação de prefeito 

que atue de forma incompatível com o decoro do cargo, bem como em tese 

comete improbidade administrativa. 
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DOS FASTOS. 

 

 

I - DA NÃO ENTREGA DO HOSPITAL DE URGÊNCIA. (NEGILGÊNCIA NOS 

INTERESSES DO MUNICÍPIO) 

 

 

 

 O hospital de urgência de São Bernardo do Campo era para ser 

inaugurado no primeiro trimestre de 2020, ou seja, até o final de março de 

2020. 

 

 

https://www.abcdoabc.com.br/sao-bernardo/noticia/reta-final-obra-hospital-urgencia-

vistoriada-pelo-prefeito-orlando-morando-91766 

 

 

https://www.abcdoabc.com.br/sao-bernardo/noticia/reta-final-obra-hospital-urgencia-vistoriada-pelo-prefeito-orlando-morando-91766
https://www.abcdoabc.com.br/sao-bernardo/noticia/reta-final-obra-hospital-urgencia-vistoriada-pelo-prefeito-orlando-morando-91766
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https://abcdjornal.com.br/hospital-de-urgencia-de-sao-bernardo-sera-entregue-ate-marco/ 

  

Não restam dúvidas que houve atraso na entrega do hospital urgência, 

até o presente momento, 04/05/2020, o Hospital que poderia esta sendo 

utilizado pela população ainda não foi entregue. 

 

DO AUMENTO DO NÚMERO DE CARGOS COMISSIONADOS EM 

PANDEMIA SEM QUE O HOSPITAL DE URGÊNCIA TENHA SIDO 

CONCLUÍDO. 

 

 

Segundo dados oficiais constantes no portal Transparência de São 

Bernardo do Campo, após o início da pandemia, Orlando Morando do  PSDB, 

só fez aumentar o número de comissionados, segundo dados oficiais: 

https://abcdjornal.com.br/hospital-de-urgencia-de-sao-bernardo-sera-entregue-ate-marco/
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Segundo entrevista dada a REVISTA “ ISTO É “, ORLANDO MORANDO 

NO MÊS DE ABRIL, AUMENTOU AINDA MAIS  O NÚMERO DE CARGOS 

COMISSIONADOS, TOTALIZANDO 760 CARGOS COMISSIONADO, 45 

CARGOS COMISSIONADOS A MAIS APÓS MARÇO. 

 

 

 

 https://istoe.com.br/prefeito-de-sao-bernardo-corta-salarios-para-enfrentar-covid-19/ 

 

  Os valores recebidos pelos comissionados em termos líquidos 

percebidos nos meses de janeiro, fevereiro e março, totalizam R$ 

https://istoe.com.br/prefeito-de-sao-bernardo-corta-salarios-para-enfrentar-covid-19/
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16.668.013,00  (dezesseis milhões seiscentos e sessenta e oito mil e treze 

reais) 

 

 Considerando que Orlando Morando  do PSDB em abril de 2020 

aumentou o número de comissionados para 760, e que a média salarial dos 

comissionados no mês anterior, março de 2020, foi de R$ 9.359,00  (nove mil 

trezentos e cinquenta e nove reais), pode-se afirmar que em abril de 2020 o 

gasto com comissionados foi de R$ 7.112.84,00 ( sete milhões cento e 

doze mil e oitocentos e quarenta reais) 

 

 Portanto, considerando, janeiro, fevereiro, março e abril de 2020, os 

servidores comissionados custaram aos cofres públicos cerca de 

23.780.853,00 ( vinte e três milhões setecentos e oitenta mil e oitocentos e 

cinquenta e três reais) 

 

 Ora, o valor é bem aproximado daquele que o próprio prefeito Orlando 

Morando do  PSDB, cobrou do governo Federal para conclusão de hospital.  

 

 Orlando Morando atrasou a entrega do hospital de urgência esperando 

socorro financeiro da União  ???  

 

 

DOS GASTOS COM PUBLICIDADE EM PANDEMIA SEM QUE O HOSPITAL 

DE URGÊNCIA TENHA SIDO CONCLUÍDO. 

 

  Orlando Morando do PSDB, não bastasse a sua falta de 

responsabilidade em gastar mais de  VINTE E TRÊS MILHÕES DE REAIS 

COM CARGOS COMISSIONADOS sem que o hospital de urgência fosse 

finalizado, realizou diversos gastos com publicidade, mesmo com pessoas 

doentes jogadas nos hospitais a sua própria sorte: 
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8 

 

 

 

DA RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PUBLICIDADE EM PANDEMIA 

SEM QUE O HOSPITAL DE URGÊNCIA TENHA SIDO CONCLUÍDO.   

 

 

Mesmo com hospital ainda não concluído e estado de calamidade 

público decretado por ele próprio, Orlando Morando do PSDB de forma 

irresponsável adita um contrato que pode ultrapassar 32 milhões de reais, 

verdadeira inversão de valores. 
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 CONCLUSÕES SOBRE A NÃO ENTREGA DO HOSPITA DE 

URGÊNCIA. 
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Mesmo o Hospital de Urgência necessitando de recursos para ser 

entregue, as condutadas do prefeito  Orlando Morando do PSDB,   vão na 

contramão do que verbaliza. 

 

Ora, se precisa de recursos para terminar o Hospital de Urgência  

por que gastar com comissionados e contratos de publicidade ? 

 

Orlando Morando negligencia a Saúde Pública do município colocando 

seus interesses acima da população de São Bernardo do Campo. 

 

 

 

II - DA SUSPEITA DE NEGLIGÊNCIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA 

CHANTAGEAR O GOVERNO FEDERAL COM VISTAS  À CONSEGUIR 

RECURSOS FEDERAIS 

 

 

Orlando Morando em suas redes sociais atacou o presidente da 

república, mesmo ele próprio demonstrando sua enorme incompetência e 

irresponsabilidade na gestão de recursos públicos, priorizando a destinação 

de recursos públicos aos seus comissionados e a publicidade. 

 

 

 

https://www.diarioregional.com.br/2019/04/30/morando-pede-a-jair-bolsonaro-

recursos-para-hospital-de-urgencia/ 

https://www.diarioregional.com.br/2019/04/30/morando-pede-a-jair-bolsonaro-recursos-para-hospital-de-urgencia/
https://www.diarioregional.com.br/2019/04/30/morando-pede-a-jair-bolsonaro-recursos-para-hospital-de-urgencia/
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 Mesmo com já demonstrado acima Orlando Morando gastou mais de 

23 milhões de reais com cargos comissionados,  gastou milhares de reais 

com publicidade e ainda renovou dois contratos de publicidade que pode 

ultrapassar 32 milhões de reais. 

 

 Na sua rede social Orlando ataca o presidente da república, fala que é 

para liberar dinheiro. 

 

 Ora, se estava ou está faltando recursos para a conclusão do Hospital 

de Clinicas,  por que gastou tanto dinheiro com Comissionados e publicidade ?  

 

 A conta não fecha !! 

 

 Portanto, esta denúncia tem como objetivo que Câmara dos vereadores 

investigue  se ORLANDO MORANDO do PSDB, retardou deliberadamente a 

conclusão do hospital para pressionar o governo federal a liberar 

recursos públicos. 

 

 Quantos morreram pela não conclusão do hospital de urgências ? 

 

 

 

III –  DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO IDOSO, BEM 

COMO O CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO EM DINHEIRO PARA O 

IDOSO CIRCULAR PELO MUNICÍPIO. 

 

 

 Orlando Morando inovou e estabeleceu que “ idoso rico fica livre, idoso 

pobre fica preso”. Além de claro solapar os direitos do idoso. 

 

Explica-se,  Orlando Morando estabeleceu  que idoso que paga ônibus pode 

circular livremente agora o idoso que não tem dinheiro não pode, mais uma 
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prova cabal que o sujeito do PSDB, que esta a frete da prefeitura do município 

só pesa em dinheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mobilidadesampa.com.br/2020/03/sao-bernardo-do-campo-suspende-gratuidade-nos-

onibus-para-idosos/ 

 

https://mobilidadesampa.com.br/2020/03/sao-bernardo-do-campo-suspende-gratuidade-nos-onibus-para-idosos/
https://mobilidadesampa.com.br/2020/03/sao-bernardo-do-campo-suspende-gratuidade-nos-onibus-para-idosos/
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 Não obstante , Orlando Morando do PSDB,  também queria multar os 

idosos. 

 

 

 

 A obsessão do prefeito Orlando Morando do PSDB em multar 

cidadãos de São Bernardo do Campo ou de quem passa pela cidade não é 

nova, entretanto essa compulsão passou dos limites aceitáveis. 

 

 

 

https://videos.band.uol.com.br/16780152/idosos-que-se-deslocarem-serao-multados-em-sao-

bernardo-do-campo.html 

 

 É bem verdade que os idosos apesar de serem mais vulneráveis, não 

perdem sua condição humana e nem sua dignidade e seus direitos como 

tentou fazer o prefeito Orlando Morando do PSDB.   

 

 Não há no estatuto do idoso qualquer ressalva quanto a gratuidade do 

idoso nos transporte público, não podendo Orlando Morando querer impor 

um preço ao direito de ir e vir, que ao fim e acabo seria verdadeira 

discriminação do idoso que possui uma renda maior do idoso que possui uma 

renda menor.  

 

 Vejamos o que estabelece o Estatuto do idoso:  

 

https://videos.band.uol.com.br/16780152/idosos-que-se-deslocarem-serao-multados-em-sao-bernardo-do-campo.html
https://videos.band.uol.com.br/16780152/idosos-que-se-deslocarem-serao-multados-em-sao-bernardo-do-campo.html
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“Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica 

assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos 

urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e 

especiais, quando prestados paralelamente aos serviços 

regulares.  

 

§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente 

qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.” 

 

 

 Não há na legislação Federal qualquer restrição a gratuidade senão a 

apresentação de um documento pessoal que faça prova de sua idade. 

 

 Quanto às restrições de circulação de idosos, o Tribunal de Justiça e até 

o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceram as ilegalidades dos decretos 

editados por Orlando Morando que retirava a dignidade dos idosos 

consubstanciada no direito de ir e vir. 

 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/30/tj-derruba-decreto-do-prefeito-de-

sao-bernardo-que-proibia-idosos-de-sairem-de-casa-devido-ao-coronavirus.ghtml 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/30/tj-derruba-decreto-do-prefeito-de-sao-bernardo-que-proibia-idosos-de-sairem-de-casa-devido-ao-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/30/tj-derruba-decreto-do-prefeito-de-sao-bernardo-que-proibia-idosos-de-sairem-de-casa-devido-ao-coronavirus.ghtml


 
16 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/323631/toffoli-libera-circulacao-de-idosos-em-sao-

bernardo-do-campo-sp 

 

 

   Cabe informar as violações que o Prefeito Orlando Morando perpetrou 

nos idosos segundo o ministério Públicos do Estado de São Paulo constantes 

dos autos n° 2059248-62.2020.8.26.0000: 

 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/323631/toffoli-libera-circulacao-de-idosos-em-sao-bernardo-do-campo-sp
https://www.migalhas.com.br/quentes/323631/toffoli-libera-circulacao-de-idosos-em-sao-bernardo-do-campo-sp
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 Nota-se que Orlando Morando (PSDB), infringiu  5 dispositivos legais. 

 

 E mais,  indiretamente Orlando Morando chamou os idosos de 

desocupados, nesse sentido mostra trecho do da petição do Ministério Público 

constante dos mesmos autos supracitado: 
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 Ou seja, Orlando Morando (PSDB), ou pensou que os idosos são 

todos desocupados, ou então sabidamente queria fazer os idosos 

deixarem de trabalhar e assim perderem o sustento de suas famílias. 

 

 

 

IV –  DOS CONTRATOS MILIONÁRIOS DE PUBLICIDADE EM PLENA 

PANDEMIA 

 

 

  As contas dos entes federativos estão sendo pressionadas pelos 

supostos gastos com o combate ao coronavírus. 

 

 As medidas adotadas pelos prefeitos do PSDB seguindo ordens do 

Governador João Dória igualmente do PSDB, já fizeram a Economia perder 
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Bilhões de reais, consequentemente a arrecadação de impostos caiu 

severamente. 

 

 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/3372364/prefeituras-admitem-queda-de-arrecadacao-

devido-ao-coronavirus 

 

 

 A matéria diz que o “ Maior município da região, São Bernardo, chefiado 

por Orlando Morando (PSDB), é o que prevê maior índice de baixa de recursos 

advindos de impostos. O Executivo indicou que, até o momento, trabalha com a 

projeção de diminuição de 20% em receitas tributárias próprias e repasses nos 

meses de abril, maio e junho, queda equivalente a R$ 588 milhões, baseada na 

arrecadação de 2019” 

 

 Entretanto, Orlando Morando do PSDB, descolado de qualquer 

realidade, sem olhar para as necessidades do povo de São Bernardo do 

Campo, e com um hospital inacabado resolve aditar dois contratos de 

publicidade que poderão custar mais de 32,9 milhões de reais. 

 

 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/3372364/prefeituras-admitem-queda-de-arrecadacao-devido-ao-coronavirus
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3372364/prefeituras-admitem-queda-de-arrecadacao-devido-ao-coronavirus
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  Nãos restam dúvidas que as prioridades do prefeito Orlando Morando 

não vão de encontro com os anseios da sociedade pautadas no  bom senso da 

ética e da boa administração. 

 

 

 

 

V –  DO DESCUMPRIMENTO DE LEI PARA ESCONDER GASTOS 

MILIONÁRIOS.  

POSSIBILIDADE DE DESVIO DE VERBAS. POSSIBIILIDADE DE USO DA 

VERBA PUBLICITÁRIA PARA USO EM REDES SOCIAIS PARTICULARES 

DO PRÓPRIO PREFEITO. 

 

 POSSIBILIDADE DO USO DA VERBA EM REDES SOCIAIS DE 

VEREADORES 

 

  É público e notório que há gastos milionários em publicidade, a título de 

exemplo só em 2019 foram gastos um total de R$ 21.635.562,58 ( Vinte e um 

milhões seiscentos e trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta e oito reais) 

 

Sendo R$ 13.473.652,86 destinados a empresa MAX OFFICES 

PROPAGANDA E MARKETING LTDA ME e  R$ 8.161.909,72  a empresa 

OCTOPUS COMUNICACOES LTDA já mencionados no item anterior. 

 

Além disso, é possível notar certa preterição da página oficial da 

prefeitura de São Bernardo do Campo em face da página do Orlando 

Morando. 

A exemplo, poucas ações da prefeitura são anunciadas na página da 

prefeitura de São Bernardo do Campo tal qual com instituição. Todas as 

medidas ficam a cargo de serem publicadas na  página pessoas do Orlando 

Morando (PSDB) que não é prefeito, está prefeito. 

 

Ao consultar o número de impulsionamentos feitos pela página de São 

Bernardo do Campo e a página pessoal do Orlando Morando. 
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O impulsionamento é quando se paga para ao facebook veicular uma 

publicação sua para os demais usuários do facebook. 

 

 Posto isso é possível notar que tiveram que Orlando Morando do PSDB, 

no dia 02/05/2020 havia pago ao facebook 4 patrocionios de publicações 

 

 

   

 

 

Já a página da prefeitura sequer tem um anúncio sendo patrocinado: 
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  Oras, são cerca de 21 milhões gastos com marketing e propaganda, só 

em 2020 foram pagos milhares de reais às agência de publicidade e 

propaganda, soa estranho que não há uma única publicação da página da 

prefeitura sendo patrocinada. 

 

 Não obstante, a própria página pessoal do prefeito ao que parece é 

administrada também por uma empresa: 
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 É natural  que qualquer cidadão fique curioso para onde se vai gastos 

milionários com publicidade  e não sem razão, em verdade é um direito seu. 
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 A suspeita aumenta ainda mais quando Orlando Morando do PSDB 

descumpre determinação legal para esconder os gastos com publicidade. 

 

 É que apesar de ser possível  visualizar que foram destinados R$ 

21.635.562,58 ( Vinte e um milhões seiscentos e trinta e cinco mil 

quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) de reais 

em 2019 para empresas de publicidade, não é possível ter acesso a 

prestação de contas. 

 

 

 A exemplo podem as Agências podem ter recebido 21 milhões e sequer 

ter prestado o serviço. 

 

 Podem ter recebido 21 milhões e depositados nas contas de laranjas  ? 

 

 É por isso mesmo que a LEI Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010 que 

Dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração 

pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de 

propaganda e dá outras providências dispõe o seguinte: 

 

 

“Art. 16.  As informações sobre a execução do 

contrato, com os nomes dos fornecedores de 

serviços especializados e veículos, serão 

divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato 

na rede mundial de computadores, garantido o 

livre acesso às informações por quaisquer 

interessados.  

 

Parágrafo único.  As informações sobre valores pagos serão 

divulgadas pelos totais de cada tipo de serviço de fornecedores 

e de cada meio de divulgação.  

 

Art. 17.  As agências contratadas deverão, durante o 

período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção do 

contrato, manter acervo comprobatório da totalidade dos 

serviços prestados e das peças publicitárias produzidas” 

 

 

 Consultado o portal transparência não é possível encontrar estas 

informações, o que Orlando Morando tem a esconder ?  
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 Será a destinação específica a fornecedores específicos? 

 

 

 Não restam dúvidas que Orlando Morando é um infrator contumaz no 

que diz respeito a transparência, resta saber o que o motiva  a persistir na 

ilicitude, no qual cabe à Câmara dos vereadores investigar. 

 

 

 

 

VI – DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR FALTA DE PUBLICIDADE 

 

 

 A lei 12.527/2011, tem por objetivo trazer transparências à máquina 

pública, seja ela a nível Municipal, Estadual ou Federal. 

 Não restam dúvidas quanto a transparência no trato da coisa pública, 

entretanto, Orlando Morando do PSDB age como se o dinheiro Público fosse 

seu dinheiro particular, e impõe sigilio nos gastos com publicidade. 

  

 A linhagem revela o modo de pensar, e se levarmos isso em conta, 

Orlando Morando (PSDB) pensa que o que é público é dele, como e live 

recente em que ele ataca o presidente da República buscando transferir sua 

incompetência e irresposanbilidade de não concluir o  Hospital de Urgência  ao 

governo Federal. 

 Em live ele diz “ minha UPA, meu HOSPITAL”, dai conclui-se a 

confusão do público do privado,  cabeça do excelentissímo prefeito do 

município de São Bernardo do Campo. 

  

 É se trata aqui de responsabilizar o prefeito de Orlando Morando de 

nada que não esteja no ordenamento jurídico, vejamo o que diz a lei de acesso 

a informação 12.527/2011: 

 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam 

responsabilidade do agente público ou militar:  
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I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos 

desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou 

fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou 

imprecisa; 

 

(...) 

 

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal 

ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido 

por si ou por outrem; 

(...) 

§ 2º Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou 

agente público responder, também, por improbidade 

administrativa, conforme o disposto nas Leis nºs 1.079, de 10 

de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992. 

 

 Não restam dúvidas que o prefeito Orlando Morando (PSDB), 

escondeu a prestação de contas justamente para evitar atritos políticos 

equestionamentos legítimos dos cidadãos e de seus próprios eleitores. 

 

 Não obstante, a inda que não tenha agido com essa intenção, incorreu 

em improbidade administrativas, vejamos o que diz a lei  8.429, de 2 de junho 

de 1992: 

 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam 

Contra os Princípios da Administração Pública  

 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 

atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente:  
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(...) 

IV - negar publicidade aos atos oficiais;  

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;” 

 

 

 Com já falado em tópico anterior, a LEI Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 

2010 que Dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela 

administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de 

agências de propaganda e dá outras providências dispõe o seguinte: 

 

 

“Art. 16.  As informações sobre a execução do 

contrato, com os nomes dos fornecedores de 

serviços especializados e veículos, serão 

divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato 

na rede mundial de computadores, garantido o 

livre acesso às informações por quaisquer 

interessados.  

 

Parágrafo único.  As informações sobre valores pagos 

serão divulgadas pelos totais de cada tipo de serviço de 

fornecedores e de cada meio de divulgação.  

 

Art. 17.  As agências contratadas deverão, durante o 

período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção do 

contrato, manter acervo comprobatório da totalidade dos 

serviços prestados e das peças publicitárias produzidas 

 

 

 Ora, fica nítido que o prefeito negou a publicidade e e inclusive as 

informaçoes que por lei são obrigatótrias constar na internet, especificamente 

no portal transparência de São Bernardo do Campo. 

 

 

 



 
32 

 

DO DIREITO 

 

 

 Trata-se de um processo de cunho político – juridico, não necessitando 

para prosseguimento ou cassação, qualquer condenção não poder judiciário.  

 

O decreto lei n° 201/67 que dispõe sobre os crimes de responsabilidade 

de prefeitos e vereadores estabelece crimes de responsabilidade cometidos 

pelo prefeito que será julgado pelo poder judiciário: 

 

“Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos 

Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 

independentemente do pronunciamento da Câmara dos 

Vereadores:” 

 

O artigo 1° enumera um rol de situações em que o prefeito será julgado 

pelo Judiciário, por outro lado,  o artigo 4° do decreto lei 201/67, estabelece as 

situações em que o prefeito será julgado pela Câmara dos vereadores, 

portanto, mostrando a independência com a qual a câmara pode julgar. 

 

Em se tratando da situação do prefeito Orlando Morando do PSDB , 

violou diversos dispositivos do artigo 4°, vejam: 

Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos 
Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores 
e sancionadas com a cassação do mandato: 

(...) 

IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos 
sujeitos a essa formalidade; 

(...) 
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VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, 
direitos ou interesses do Município sujeito à administração da 
Prefeitura; 

(...) 

X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro 
do cargo. 

 Não restam dúvidas que o prefeito Orlando Morando do PSDB ao 

esconder as informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos 

fornecedores de serviços especializados e veículos, que eram para ser 

divulgados em sítio próprio aberto na rede mundial de computadores, garantido 

o livre acesso às informações por quaisquer interessados, que está 

expressamente previsto em lei , infringiu inciso IV do artigo 4° que diz: 

 

“Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos 
sujeitos a essa formalidade;” 

 

 

 Quanto ao inciso 8 e 10 do artigo 4°  que trata sobre Omitir-se ou 

negligenciar na defesa de interesses do Município e proceder de modo 

incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, não restam dúvidas que 

Orlando Morando do PSDB não tem condições e nem procede de forma 

digna para com cargo que ocupa. 

 

 Ora como já demonstrado Orlando Morando, editou um decreto ilegal, 

quase que criminalizando e discriminado idosos sem distinção se estes 

trabalham ou não, como bem demonstrado pelo Ministério Público ,encartado 

em tópico anterior, que apontou que o prefeito Orlando Morando  do  PSDB 

violou a dignidade da pessoa humana, a Liberdade de locomoção, a 

legalidade  e a isonomia. 

 

 Oras, em que lugar do mundo um agente público que comete essas 

violações procede de forma compatível com a dignidade do  cargo ? 



 
34 

 E mais além, de forma lunática o prefeito aterroriza a população de São 

Bernardo do Campo,  fecha comércios, fecha praças ruas e avenidas, 

entretanto sua atitude vão na contramão do que prega. 

 

 Recentemente Orlando Morando, prorrogou um contrato que pode custar 

32 milhões de reais aos cofres públicos da cidade, quando segundo ele mesmo 

alardeia, precisa de recursos para investir na saúde. 

 

 Fica ainda mais patente a negligência com que trata o interesse do 

município e o seu modo de agir incompatível com a dignidade do cargo quando 

confrontado os discursos do prefeito suas atitudes. 

 

 Não é novidade que os interesses do prefeito Orlando Morando, não 

coincidem com os do município, até mesmo por que a  Polícia Federal o 

indiciou por desvio dos recursos da merenda das crianças. 

 

 Porém, mesmo numa Pandemia cujo a saúde está exigindo mais 

investimentos, as constas do município sendo pressionadas dada a queda na 

arrecadação e da atividade econômica, mesmo um hospital inacabado 

precisando de recursos para ser concluído, Orlando Morando gasta mais de 7 

milhões de reais mensais com comissionados e pretende gastar ainda outros 

tantos milhões com publicidade. 

 

 Pelo alarmismo que ele anuncia os casos de COVID 19 coclui-se que o 

prefeito Orlando Morando (PSDB) negligencia a Saúde dos cidadãos, que 

constitui interesse do município em preservar, além de que a negligência é  

atitude incompatível com a dignidade de um prefeito, seja da cidade mais 

pequena a maior cidade. 

  

 

 

  

DOS PEDIDOS. 
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1. A abertura de processo de Impeachment do prefeito Orlando Morando Junior.  

 

2. Que os vereadores votem a favor da abertura do processo de impeachment. 

 

3. Que ao final, o mandato do prefeito Orlando Morando seja cassado proceder 

de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, por omitir-se ou 

negligenciar na defesa dos interesses do Município sujeito à administração da 

Prefeitura e por deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade 

 

 

 

São Bernardo do Campo, 04 de maio de 2020. 

 

 

Silmara Cristiane Da Silva Pompollo, 


