
PRAP-00020875/2016

RECOMENDAÇÃO  AO  PREFEITOS  DOS  MUNICIPIOS  DO
APRECOMENDAÇÃO/PR/AP Nº    64 /2016, DE   17   DE NOVEMBRO DE 2016

Ref. Procedimento Preparatório nº 1.12.000.001151/2016-84

Senhor Prefeito,

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República que
integram  o  Núcleo  de  Combate  à  Corrupção  (NCC) desta  Procuradoria  da  República,  no
exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos
127 e 129 da Constituição Federal; artigos 1º, caput, 2º, caput, 5º, incisos I, II, III e V, e art. 6º,
inciso XX,  da Lei  Complementar  75/93;  e nos arts.  23 e 24 da Resolução nº  87/2010,  do
Conselho Superior do Ministério Público Federal1;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente,
essencial  à  função jurisdicional  do Estado,  incumbindo-lhe a  defesa da ordem jurídica,  do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, artigo 127);

CONSIDERANDO que o artigo 5º da Lei Complementar 75/93 e a Constituição
Federal,  nos artigos 127, caput, e 129, inciso III,  estabelecem que o Ministério Público tem
como funções institucionais a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO  que  cabe  ao  Ministério  Público  a  expedição  de
recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o respeito
aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a
adoção das providências cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX);

CONSIDERANDO a  proximidade  do  encerramento  do  mandato  de  Vossa

Excelência, que se dará no dia 31 de dezembro de 2016;

CONSIDERANDO que, nada obstante esse término,  constitui obrigação legal

1 “Art. 23. No exercício das atribuições do art. 129, II e III, da Constituição Federal, o órgão do Ministério Público,
de ofício ou mediante provocação, poderá expedir,  nos autos de inquérito civil  ou procedimento administrativo,
recomendações para que sejam observados os direitos e interesses que lhe incumba defender, dando, de tudo,
publicidade pelo portal eletrônico do MPF.
§ 1° A recomendação conterá o prazo para o seu cumprimento, bem como indicará as medidas que deverão ser
adotadas.
§ 2° Na hipótese de desatendimento à recomendação, se for o caso, o Ministério Público poderá instaurar inquérito
civil, celebrar o compromisso de ajustamento de conduta ou promover a ação civil competente.
§ 3º A expedição de recomendação não exime ou substitui a celebração de termo de ajustamento de conduta ou a
propositura de ação civil pública, nos casos em que aquela não for suficiente à correção da irregularidade.
Art. 24. O órgão do Ministério Público poderá, no exercício das funções referidas no artigo anterior, sugerir à esfera
de poder competente a edição de normas, a alteração da legislação em vigor ou a adoção de medidas destinadas à
efetividade dos direitos assegurados legalmente, nos termos do artigo 6°, XX, da Lei Complementar n° 75/93”.
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dos  prefeitos  que  deixam  o  cargo  PRESTAR CONTAS da  utilização  de  recursos  públicos
recebidos  por  intermédio  de  convênios,  contratos  de  repasse  ou  instrumentos  correlatos
celebrados com a União, diretamente ou através dos seus ministérios, e/ou com as entidades
da Administração Pública federal Indireta, cujo prazo para prestação de contas, parcial ou final,
se  encerre  até  o  dia  31  de  dezembro  de  2016,  sob  pena  do  cometimento  do  ato  de
improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429/92 (punido com perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente 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, pelo prazo de 3 anos, sem
prejuízo da ter que ressarcir integralmente o dano que houver);

CONSIDERANDO  que,  mesmo  em  relação  aos  convênios,  contratos  de
repasse ou instrumentos cujo prazo para prestação de contas, parcial ou final, se encerre após
o dia 31 de dezembro de 2016, também constitui obrigação legal dos prefeitos que deixam o
cargo PRESERVAR A DOCUMENTAÇÃO necessária e adequada para essa prestação de

contas,  ENTREGANDO OS ORIGINAIS OU CÓPIAS ao  seu  sucessor,  sendo  que  o
extravio, a sonegação ou a inutilização, total ou parcial, de qualquer documento ou livro oficial
de que tem a guarda em razão do cargo configura o crime previsto no art. 305 do Código Penal
(punido com pena de reclusão de dois  a seis  anos e multa,  se o documento é público,  e
reclusão de um a cinco anos e multa, se o documento é particular)  e o ato de improbidade
administrativa previsto no art.  11, I,  da Lei 8.429/92 (punido com perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o
valor da remuneração percebida pelo agente 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, pelo prazo de 3 anos, sem prejuízo
da ter que ressarcir integralmente o dano que houver);

CONSIDERANDO que,  além  disso,  mostra-se  imprescindível  que  o
governador que deixa o mandato garanta condições para que haja a continuidade dos atos da
Administração Pública, em especial com a permanência dos serviços essenciais prestados à
população, com a guarda e manutenção dos bens, arquivos, livros e documentos públicos em
seu poder, sendo que agir negligentemente na conservação do patrimônio público constitui, em
tese, o ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, X, da Lei 8.429/92 (punido com
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa
civil de até 2 vezes o valor do dano 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, pelo prazo de 5 anos, sem prejuízo da ter que
ressarcir integralmente o dano que houver e devolver os bens ilicitamente acrescidos ao seu
patrimônio);

CONSIDERANDO que não é desejo do Ministério Público Federal, por meio da
expedição  da  presente  recomendação,  anunciar  uma  atuação  repressiva,  senão  apenas
prevenir a ocorrência dessas irregularidades, orientando os prefeitos em final de mandato a
proceder  corretamente,  evitando,  assim,  sofrerem  processos  judiciais  por  irregularidades
graves  provocadas  justamente  neste  período  de  transição  administrativa,  a  exemplo  da
ausência de prestações de contas sob sua responsabilidade e da sonegação ou destruição do
acervo documental público;

CONSIDERANDO o  que  consta  do  Procedimento  Preparatório  nº
1.12.000.001151/2016-84, em trâmite no 4º Ofício desta Procuradoria da República no Estado
do  Amapá,  que  visa  acompanhar  o  processo  de  transição  de governos  dos  prefeitos  dos
municípios amapaenses;
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DECIDE RECOMENDAR a Vossa Excelência que, com o objetivo preventivo 
mencionado anteriormente:

a)  APRESENTE ao órgão competente (Ministérios, FNDE, FUNASA, Tribunal de Contas da

União etc.) a  PRESTAÇÃO DE CONTAS de todos os convênios, contratos de repasse ou
instrumentos correlatos celebrados com a União, diretamente ou através dos seus ministérios,
e/ou com as entidades da Administração Pública federal Indireta, cujo prazo para prestação de
contas, parcial ou final, se encerre até 31 de dezembro de 2016, incluindo processos de
licitação, notas fiscais, cópia de cheques e extratos bancários;

b)  ENTREGUE ao  prefeito  eleito,  que  o  sucederá  no  cargo,  todos  os  documentos
relacionados aos convênios, contratos de repasse ou instrumentos correlatos cujo prazo de
apresentação a prestação de contas vença após 31 de dezembro de 2016, possibilitando
a este que apresente a prestação de contas no momento devido;

c)  para  sua  cautela  e  segurança,  PROVIDENCIE CÓPIA (preferencialmente  em  mídias

digitais)  e  GUARDE toda a  documentação relacionada aos convênios  executados na sua
gestão cujo prazo somente se encerrará na gestão seguinte (incluindo processos de licitação,
notas  fiscais,  cópias  de  cheques  e  extratos  bancários),  a  fim  de  ter  tais  documentos  à
disposição em situações de fiscalizações futuras;

d) MANTENHA a alimentação regular e tempestiva do sistema informatizado do Tribunal de
Contas do Amapá, bem ainda dos sistemas federais correlatos;

e)  ADOTE todas as medidas administrativas necessárias para assegurar a continuidade dos
atos  da  administração  pública,  em  especial  com  a  permanência  dos  serviços  essenciais
prestados à população, como saúde, educação e segurança; com a manutenção do quadro de
servidores; com a guarda e manutenção dos bens, arquivos, livros contábeis, computadores,
mídia, sistemas, dados, extratos bancários e documentos públicos em seu poder, incluindo-se
os procedimentos licitatórios e  os processos de pagamento;  bem como com o pagamento
regular dos serviços públicos;

f) NÃO ASSUMA obrigação cuja despesa não possa ser paga no atual exercício financeiro, a
menos que seja deixada disponibilidade financeira em caixa;

g) NÃO AUTORIZE, ORDENE OU EXECUTE ato que acarrete aumento de despesa com
pessoal, incluindo a revisão de remuneração;

h) NÃO AUTORIZE operação de crédito por antecipação de receita, nos termos da vedação
delineada no artigo 38, IV, “b”, da LC 101/2000;
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i)  MANTENHA em dia o pagamento da folha de pessoal, atentando, especialmente, para o
pagamento, a tempo e modo, dos salários (vencimentos) e proventos, incluindo a gratificação
natalina (13º salário) dos servidores;

j)  ABSTENHA-SE de praticar atos que consubstanciem discriminação fundada em motivos
políticos, incluindo a demissão injustificada, permitindo, ainda, o acesso regular ao posto de
trabalho  dos  servidores  próprios  ou  terceirizados,  independentemente  da  ideologia
política/partidária do funcionário (art. 5º, VIII, CF/88);

k) APRESENTE relatório destacando o fiel cumprimento do Capítulo IV da Lei Complementar
101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

l) ATUALIZE o Portal da Transparência do Município;

m)  DISPONIBILIZE ao  prefeito  eleito,  bem  como  ao  Poder  Legislativo,  aos  órgãos  de
controle e aos cidadãos interessados as seguintes informações:

1. Evolução das receitas e despesas do Município a partir do ano de 2012, por
rubrica;

2.  Quadro  demonstrativo  dos  bens  móveis  e  imóveis  do  Poder  Executivo
Municipal, com a devida conciliação contábil;

3.  Relação  dos  servidores  ativos  constantes  na  folha  de  pagamento  do
Município, abrangendo seus nomes, órgãos nos quais estão lotados (ou cedidos)
e valor total dos proventos recebidos;

4.  Relação  dos  servidores  inativos  constantes  na  folha  de  pagamento  do
Município, abrangendo seus nomes e valor total dos proventos recebidos;

5.  Relatório  circunstanciado  da  situação  patrimonial  do  órgão  previdenciário,
enfocando o cálculo atuarial e eventual déficit financeiro;

6.  Quadro  demonstrativo  de  todas  as  licitações  ocorridas  desde  2013,
destacando o objeto da licitação, o valor do contrato, o prazo de execução e o
ganhador do certame;

7.  Quadro  demonstrativo  de  todas  as  obras  executadas,  em  andamento  ou
paralisadas,  a  partir  de  2013,  destacando  o  objetivo,  o  prazo,  o  valor  e  a
empresa responsável;

8. Quadro demonstrativo dos contratos de prestação de serviços de terceiros,
destacando o objetivo, valor, prazo e os contratados;

9. Quadro demonstrativo dos contratos assinados – concluídos e em andamento
– a partir  de 2013,  pelas Secretarias Municipais de Educação,  de Saúde,  de
Justiça e Segurança Pública e de Inclusão e Mobilização Social, destacando os
respectivos objetivos, valores, prazos e os contratados;

10. Quadro analítico das contas “restos a pagar” relativas aos anos de 2013,
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2014,  2015,  2016,  conciliando-as  aos  demonstrativos  contábeis  em  ordem
cronológica decrescente da inscrição dos créditos, com uma cópia, por crédito,
da primeira página do processo que originou a obrigação para o Município;

11. Dados do PPA, LDO e LOA, inclusive anexos, demonstrativos, etc;

12. A relação das contas públicas, com os respectivos números, indicação das
agências e bancos, com as necessárias conciliações;

13. Relação dos atos expedidos a partir de 1º de janeiro de 2016 que impliquem
em qualquer tipo de alteração – presente ou futura – na folha de pagamento de
pessoal;

14.  Relação  das  ações,  projetos  e  programas  de  governo  em  execução,
interrompidos, findos ou que aguardam implementação;

15. Inventários dos precatórios em 31 de dezembro de 2015 e 31 dezembro de
2016;

16. Demonstrativo da dívida fundada interna, bem como as operações de crédito
por antecipação de receitas;

Além do seu escopo pedagógico e preventivo, a presente recomendação presta-
se a alertar seus destinatários para o modo adequado de proceder quanto às matérias aqui
tratadas, bem como acerca das consequências legais em caso de sua eventual inobservância.

A presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal
sobre  o  tema,  não  excluindo  futuras  recomendações  ou  outras  iniciativas  com relação  ao
agente acima indicado ou outros cuja atuação seja pertinente ao seu objeto.

O Fórum de Combate à Corrupção no Estado do Amapá (FOCCO-AP) endossa
integralmente as recomendações ora expedidas e as subscreve, na pessoa dos representantes
das entidades integrantes e parceiras do Fórum.

Na  certeza  do  pronto  acatamento  da  presente  recomendação,  colhemos  o
ensejo para render votos de elevada estima e distinta consideração.

Macapá/AP, 17 de novembro de 2016

    FILIPE PESSOA DE LUCENA                                      RICARDO AUGUSTO NEGRINI
   Procurador da República                                 Procurador da República

 

        EDEM MENDES TERRA JÚNIOR                              JOÃO PAULO BASTOS
Auditor Federal de Controle Externo           Delegado de Polícia Federal

  CARLA SYANE MOURA MIRANDA GAMA             FRANCISCO BRENO BARRETO CRUZ
  Procuradora da Fazenda Nacional                 Procurador do Trabalho
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