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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE IRECÊ/BA

Inquérito Civil n° 1.14.012.000023/2013-67

 

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República

signatário,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  vem,  perante  Vossa

Excelência,  propor  a  presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR  ATO DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA nos termos do art. 6º, XIV, alínea f, da Lei Complementar nº 75/1993 e art.

17 da Lei nº 8.429/1992, em face de 

JOSÉ CARLOS DOURADO DAS VIRGENS, *

LUIZ PIMENTEL SOBRAL, *

pelas razões fáticas e jurídicas aqui expostas.

I – DOS FATOS

I.I. DO CONVÊNIO
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M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Município de Irecê/BA

No dia 23/12/2011 foi firmado o Convênio nº 016/2011 (SIAFI 759540) entre

a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, e

o  Consórcio  Público  de  Desenvolvimento  Sustentável  do  Território  de  Irecê,  este  último

representado  pelo  seu  Presidente  (Prefeito  Municipal  de  Irecê/BA)  à  época  o  Sr.  JOSÉ

CARLOS DOURADO DAS VIRGENS, com vigência até 31 de dezembro de 2013 (conforme

Termo de  Convênio  presente  às  págs.  282/304  do arquivo de  volume 01 na  mídia  de  nº  1

acostada à fl. 222).

O objeto deste Convênio era o apoio à implementação de tecnologias sociais

voltadas  ao  acesso  à  água  para  produção  de  alimentos  para  autoconsumo,  por  meio  de

capacitação  e  avaliação,  intercâmbio  de  experiências,  assistência  técnica  e  construção  de

cisternas de produção, barreiros trincheiro para uso familiar a apriscos para criação animal.

O projeto estabeleceu a construção de 1.600 tecnologias sociais, sendo 1.400

cisternas calçadão e 200 barreiros trincheiras, nos municípios integrantes do consórcio, além da

capacitação  de  pedreiros  para  a  construção  das  tecnologias,  bem  como  a  capacitação  de

beneficiários.

I.II. DOS RECURSOS PÚBLICOS

O instrumento do Convênio estabeleceu que caberia ao Concedente arcar com o

montante de R$ 14.965.740,62 (catorze milhões novecentos e sessenta e cinco mil setecentos e

quarenta reais e sessenta e dois centavos), sendo a primeira parcela liberada no dia 20 de janeiro

de 2012, durante a gestão do Sr. JOSÉ CARLOS DOURADO DAS VIRGENS, no valor de R$

7.482.870,31 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e trinta e

um centavos) - (conforme extrato da conta-corrente nº 44562-2,  agência nº 548-7,  Banco do

Brasil, presente à pág. 30 do arquivo de volume 09 na mídia de nº 1 acostada à fl. 222).

Por sua vez, coube à Convenente a contrapartida no valor de R$ 306.880,00

(trezentos e seis mil oitocentos e oitenta reais), sendo que metade desse valor foi depositado nos

dias 29 e 30 de dezembro de 2012 (conforme extrato da conta-corrente nº 44562-2, agência nº

548-7, Banco do Brasil, presente à pág 34 do arquivo de volume 09 na mídia de nº 1 acostada à

fl. 222).
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M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Município de Irecê/BA

I.III. DA AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO INTEGRAL DO OBJETO DO CONVÊNIO

O Relatório de Atividades, datado de 01 de junho de 2012, ainda na gestão do

Sr. JOSÉ CARLOS DOURADO DAS VIRGENS aponta que “…Em 24/01/2012 comunicamos

da liberação dos recursos financeiros referentes à Primeira Etapa […] Em janeiro de 2012, as

ações se concentraram na montagem do Comitê Gestor do Projeto […] A Assembleia Ordinária

se  realizou  em 13 de  Abril  de  2012…” (págs.  115/117 do arquivo de  volume 02 da  mídia

acostada à fl. 26).

O  Relatório  de  Acompanhamento  do  Programa  no  período  de  janeiro  a

dezembro de 2012, ou seja,  referente ao período de 01 (um) ano após a transferência dos

recursos federais para o Convenente, esclarece que “…Autorizamos a entrega de material em

Outubro. A empresa iniciou a entrega no mês de Novembro e até o presente momento cumpriu a

entrega  completa  de  materiais  para  31  beneficiários/cisternas  […]  Destacamos  a  mesma

dificuldade  em  relação  à  entrega  de  areia  e  a  preocupação  com  a  validade  do  cimento

entregue…” (págs. 172/195 do arquivo de volume 02 da mídia acostada à fl. 26).

O Relatório de Acompanhamento do Programa Cisternas, período de janeiro a

outubro de 2012, expõe que  “…o processo de contratação da equipe técnica estava previsto

para dia 02 de maio de 2012 […] No entanto a contratação só foi possível ser realizada em

agosto de 2012 […] Realizamos dois pregões no período, em 06 de Julho e em Setembro de

2012…” (págs. 212/233 do arquivo de volume 02 da mídia acostada à fl. 26).

Importante mencionar que a Nota Técnica nº  217/2013,  já na gestão do Sr.

LUIZ PIMENTEL SOBRAL, datada  de  23  de  setembro  de  2013,  conclui  que  houve  “…

significativo  atraso  no  cronograma  de  execução,  de  forma  que,  naquele  momento,  eram

necessárias mudanças importantes na gestão e no acompanhamento do projeto, evidenciadas

pela baixa execução física e financeira e pela falta de ações mais incisivas do convenente…”

(págs. 132/138 do arquivo de volume 02 na mídia de nº 1 acostada à fl. 222).

A Nota Técnica nº 218/2013 analisou os Relatórios Trimestrais de Execução do

Convênio em questão durante os meses de janeiro a março de 2013, abril a junho de 2013 e

junho a setembro de 2013, discriminando que “…no período de janeiro a março de 2013 […]

No que diz respeito à implementação das tecnologias, o relatório aponta a escavação de 573
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M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Município de Irecê/BA

cisternas, tendo sido construídas 102 cisternas, e de 70 barreiros trincheira, sem que nenhum

tenha sido concluído […] No período de abril a junho de 2013 […] Quanto à implementação de

tecnologias,  o  relatório  informa que  havia  sido  prevista  a  construção  de  175  cisternas  de

produção  com  573  escavações  e  96  elevações.  No  entanto,  apenas  8  foram  construídas,

totalizando 110 cisternas. Da meta de barreiros trincheira, havia a previsão de concluir 110

unidades,  porém também não houve execução física no período […]  do período de julho a

setembro de 2013 […] foram realizadas 573 escavações, tendo sido construídas 276 cisternas e

70 barreiros trincheira,  mas ainda não finalizados,  com placas de identificação e termo de

recebimento […] Em consulta ao SIG Cisternas obtemos consta o registro de 214 tecnologias

implementadas até 30 de setembro de 2013, o que representa 13,7% do total pactuado no plano

de trabalho…” (págs. 58/64 do arquivo de volume 06 na mídia de nº 1 acostada à fl. 222).

Quanto aos gastos,  a  referida Nota explicita  que  “…as despesas  realizadas

desde o início  das  atividades  até  setembro de 2013…”,  ou seja,  em ambas as  gestões,”…

referentes ao repasse do MDS, equivalem a R$ 3.249.547,81 (três milhões, duzentos e quarenta e

nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), da contrapartida são da

ordem de R$ 147.366,35 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e

cinco centavos) e dos rendimentos de R$ 50.422,15 (cinquenta mil, quatrocentos e vinte e dois

reais e quinze centavos). O total informado no relatório de gastos financeiros é do montante de

R$ 3.447.336,15 (três milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e

quinze centavos), o que equivale a 46% do valor da primeira parcela e 22,6% do valor global do

Convênio […] Em termos de execução financeira, observa-se no SINCOV relação de pagamento

no valor de R$ 2.592.581,81 (dois milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta

e um reais e oitenta e um centavos), o que representa uma execução financeira de 17,3% dos

recursos repassados pelo MDS, o que demonstra uma defasagem de informação com os registros

no SINCOV…”.

Por fim, esta mesma Nota Técnica conclui que  “…As informações e dados

apresentados  no  relatório  trimestral  evidenciam  atraso  significativo  no  cronograma  de

execução,  mesmo  com  os  ajustes  realizados  ao  plano  de  trabalho  que  visavam  ampliar  a

capacidade técnica e operacional do parceiro…”.

Por sua vez, o  Relatório de Viagem de Monitoramento  in loco do Programa

Cisternas do Convênio nº 016/2011, datado de 20 de novembro de 2013, revela a inexecução do
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M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Município de Irecê/BA

Convênio e a conduta inaceitável dos ex-gestores municipais ao explicitar que “…Em visita ao

Município  de  Presidente  Dutra/BA,  constatou-se  que  diversas  famílias  tinham  os  buracos

escavados há mais de um ano, sem receber a tecnologia conforme programado no plano de

trabalho. Tal fato inviabiliza que a tecnologia cumpra seu dever social de garantir segurança

hídrica às famílias contempladas pelo Programa. Além disso, também verificou-se a falta de

pagamento aos  pedreiros  e  fornecedores,  o que ocasionou a paralisação da construção das

implementações. Foi observado que a equipe responsável pelo projeto não detém capacidade

técnica e operacional satisfatória para executar o programa a contento […] Durante as visitas

no campo, os beneficiários informaram que realizaram o pagamento do frete de material e a

compra de água para viabilizar a construção das cisternas. Foi observado a perda de cimento

por não ter sido utilizado no prazo de validade, tendo em vista que tal insumo ficou estocado

mais de um ano sem que o consórcio encaminhasse pedreiro para a construção das tecnologias.

Ainda, constatou-se a falta de pagamento e a retenção da Carteira de Trabalho dos técnicos que

foram demitidos pelo Consórcio […] Após quase 24 meses após a formalização do Convênio,

dados extraídos do sistema SIG Cisternas apontam grande defasagem entre as metas pactuadas

e a constatação efetiva da execução in loco…”. Por fim, este conclui que “…No que diz respeito

à  execução  do  Convênio,  constata-se  que  o  projeto  não  vem  sendo  executado  de  forma

satisfatória,  tendo  em  vista  as  famílias  não  terem  sido  contempladas  com  as  tecnologias

construídas  conforme  especificações  técnicas  estabelecidas…”  (págs.  84/90  do  arquivo  de

volume 06 na mídia de nº 1 acostada à fl. 222).

O  Ofício  nº  119/2013  –  DEFEP/SESAN/MDS,  endereçado  ao  Sr.  LUIZ

PIMENTEL SOBRAL, informa a necessidade de apresentação da prestação inicial de contas

referente à execução física e financeira do Convênio em questão até o dia 11 de dezembro de

2013 (pág. 104 do arquivo de volume 06 na mídia de nº 1 acostada à fl. 222).

Importante mencionar que, em prestação de contas, consta o extrato bancário

da conta-corrente nº 44562-2, Agência nº 548-7 do Banco do Brasil, na data de 30 de novembro

de 2013,  referente  ao  Convênio  nº  016/2011 (SIAFI 759540), apresentando o  saldo  de  R$

4.391.064,10 e a informação de que houve “…Transação efetuada com sucesso por: J8312433

LUIZ PIMENTEL SOBRAL…” (pág. 116 do arquivo de volume 06 na mídia de nº 1 acostada à fl.

222). Aliado a isto, há um documento de Execução da Receita e da Despesa, demonstrando o

saldo em conta, assinado pelo ex-prefeito LUIZ PIMENTEL SOBRAL (pág. 118 do arquivo de

volume 06 na mídia de nº 1 acostada à fl. 222).
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M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Município de Irecê/BA

A Nota Técnica nº 292/2013 apresenta justificativa para a não prorrogação do

Convênio em apreço, estabelecendo que “…não existem condições objetivas para a prorrogação

do término da vigência do Convênio, tendo em vista a avaliação de baixa execução física e

financeira, dos problemas verificados ao longo do processo de execução e das diligências não

atendidas  ou  atendidas  de  forma  insuficiente  pelo  convenente.  Além  disso,  mesmo  após  a

autorização para a utilização de rendimentos para a ampliação da equipe técnica e melhoria

dos  meios  logísticos  para  a  operacionalização  das  metas,  não foram verificadas  mudanças

significativas na gestão do projeto…” (págs. 154/164 do arquivo de volume 06 na mídia de nº 1

acostada à fl. 222).

O  Ofício  nº  151/2014  –  DEFEP/SESAN/MDS  solicita  ao  Sr.  LUIZ

PIMENTEL SOBRAL a “…devolução dos recursos não utilizados em guia de recolhimento da

União – GRU e a apresentação de comprovação deste procedimento […]  Destacamos que a

omissão de resposta ou resposta parcial e providências cabíveis implicará em glosa da meta,

acarretando a devolução dos recursos e a inscrição como inadimplente no sistema SIAFI…”

(págs. 400/402 do arquivo de volume 06 na mídia de nº 1 acostada à fl. 222).

Em 26 de junho de 2014, o  Consórcio de Desenvolvimento Sustentável  do

Território de Irecê/BA, por meio do Ofício nº 017/2014 assinado pelo Sr.  LUIZ PIMENTEL

SOBRAL informou  a  respeito  da  devolução do saldo  e  rendimento  aplicado  do recurso  do

Convênio nº 016/2011 (pág. 28 do arquivo de volume 07 na mídia de nº 1 acostada à fl. 222);

para tanto,  apresentou a  Guia de  Recolhimento  da  União  presente  à  pág.  30  do arquivo de

volume 07 na mídia de nº 1 acostada à fl. 222, bem como o comprovante de pág. 32 do mesmo

arquivo.

No que diz respeito a esta devolução dos recursos, no dia 25 de agosto de 2014

o MDS atestou o recebimento dos comprovantes e esclareceu, em seu Ofício nº 193/2014 –

DEFP/SESAN/MDS, que “…registra-se o descumprimento por parte deste convenente quanto

ao não registro de comprovantes dos rendimentos de aplicação financeira no sistema SINCOV

desde 30 de agosto de 2013, bem como necessidade de devolução dos referidos recursos, com

juros e correção monetária…” (págs. 66/67 do arquivo de volume 07 na mídia de nº 1 acostada à

fl. 222). Tal informação foi reiterada em 27 de agosto de 2014 por meio do Ofício nº 197/2014 –

DEFEP/SESAN/MDS, ambos endereçados ao Sr. LUIZ PIMENTEL SOBRAL (págs. 70/71 do

arquivo de volume 07 na mídia de nº 1 acostada à fl. 222).
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M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  F e d e r a l
Procuradoria da República no Município de Irecê/BA

Acrescente-se  que  o  Parecer  Técnico  nº  13/2015  –

CGAA/DEFEP/SESAN/MDS analisou  a  documentação  entregue  pela  Prefeitura  referente  ao

Convênio em discussão. O referido Parecer aponta a constatação de “…problemas associados às

principais etapas de implementação, em especial as capacitações de pedreiros e beneficiários

(listas de presença que não comprovavam realização dos cursos na carga horária prevista) e ao

processo construtivo (registros fotográficos nos termos de recebimento com problemas diversos)

…” (págs. 90/98 do arquivo de volume 07 na mídia de nº 1 acostada à fl. 222).

Neste diapasão, o Parecer conclui que “…Com relação à meta 1, etapa 1.1, de

Implantação do Processo Formativo com os Técnicos de Campo: reprovação total dos encontros

e  oficinais  previstas,  considerando  que  não  foram  encaminhadas  listas  de  presença  que

comprovem a execução […] Com relação à meta 1, etapa 1.2 […] aprovação de 20 cursos de

capacitação de famílias em GRH, o que corresponde a 37,7% do previsto; e III) reprovação total

das oficinas  […]  por ausência de listas  de presença que comprovem a execução […]  Com

relação à meta 2, etapa 2.1, aprovação de 208 cisternas de enxurradas […] e reprovação de

129, sendo que 1.063 não foram implementadas; além disso, aprovação parcial de 28 quintas

produtivos  […]  Com  relação  à  meta  2,  etapa  2.4,  aprovação  de  8  barreiros  trincheira  e

reprovação de 62, sendo que 140 não foram implementados […] Com relação à meta 2, etapas

2.2, 2.5, 2.6 e 2.7, reprovação total, em função da ausência de elementos que comprovem a

execução, o que inclusive foi atestado pela própria concedente…”.

A Nota Técnica nº  11/2017, proveniente do  Ministério  do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome – MDS, relata que o repasse do montante de R$ 7.482.870,31 (sete

milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e trinta e um centavos),

pertinente  à  primeira  parcela  do  Convênio  nº  016/2011  (SIAFI  759540) à  municipalidade,

ocorreu por meio das ordens bancários nºˢ 2012OB800019 e 2010OB800672, nos valores de R$

7.294.000,31 e R$ 188.870,00, respectivamente (arquivo de volume 04 da mídia acostada à fl.

194 e extrato da conta-corrente nº 44562-2, agência nº 548-7, Banco do Brasil, presente à pág 30

do arquivo de volume 09 na mídia de nº 1 acostada à fl. 222).

Nada obstante, a referida Nota Técnica esclarece que “…a segunda parcela do

Convênio  no  valor  de  R$  7.482.870,31  (sete  milhões,  quatrocentos  e  oitenta  e  dois  mil,

oitocentos e setenta reais e trinta e um centavos), não foi repassada ao Convenente  devido à

baixa execução das  metas  físicas,  efetivadas em torno de 20% até  dezembro de 2013 e a
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utilização de 19,57% dos recursos  repassados pela Concedente,  conforme Nota  Técnica nº

71/2014 – CGAA/DEFEP/SESAN/MDS, às fls. 761-766 do volume IV…” (grifo nosso).

No  tópico  “DA ANÁLISE  TÉCNICA”,  esta  Nota  Técnica  cita  o  Parecer

Técnico nº 13/2015 – CGAA/DEFEP/SESAN/MDS, o qual conclui que  “…o convenente não

alcançou integralmente as metas e objetivos previstos no termo de convênio…” (cf. arquivo de

volume 06 da mídia acostada à fl. 194).

Em resumo: 

1°)  o  Consórcio  Público  de  Desenvolvimento  Sustentável  do  Território  de

Irecê,  gerido  sequencialmente  pelos  Srs.  JOSÉ  CARLOS  DOURADO  DAS  VIRGENS  e

LUIZ PIMENTEL SOBRAL,  cumpriu apenas 20% (vinte por cento) das metas e objetivos

estabelecidos  quando  da  celebração  do  Convênio  nº  016/2011  (SIAFI  759540),  sem  a

apresentação de qualquer justificativa minimamente plausível e comprovada para tal estado de

coisas;

2°)  gastou-se  apenas  19,57%  (dezenove  por  cento  e  cinquenta  e  sete

centésimos)  dos  recursos  financeiros  atinentes  à  primeira  parcela  creditada  em  favor  do

Consórcio,  circunstância  esta  que  acarretou  a  obrigatória  devolução do numerário  restante  à

União;

3°) diante desta atuação injustificável, o alcance social das ações decorrentes

do  Convênio  ficou  muito  aquém  do  almejado.  Isto  é  de  extrema  gravidade,  visto  ser  de

conhecimento notório que a região de Irecê - e seu entorno - padece de uma crônica situação de

escassez hídrica, que afeta severamente a sobrevivência física, cultural e econômica de parcela

bastante expressiva e sofrida de seu contingente populacional;  o Convênio visava justamente

minorar este triste quadro. 

I. IV. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O tópico  “DA ANÁLISE FINANCEIRA”,  da supracitada  Nota Técnica nº

11/2017, também apresenta diversos problemas quanto à prestação de contas, como é possível

notar do seguinte enxerto: “…O Convenente enviou a prestação de contas final por meio físico.
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Com relação ao SICONV, apesar de constar o registro que a prestação de contas foi enviada

para análise em 31/03/2014, cumpre relatar que não foi inserida toda a documentação na aba

'Execução Convenente' e, consequentemente, não foram gerados os 'relatórios de execução' que

subsidiaria a análise da prestação de contas…”. 

Em seguida, a análise aponta que  “…o convenente apresentou Relatório de

Execução Físico-Financeiro, fls. 473-475 do anexo III, Relatório de Execução da Receita e da

Despesa, fl.  8332 do anexo XLII e Relação de Pagamentos, fls.  03-10 e 92-119 do anexo I,

entretanto, os valores registrados nos respectivos relatórios não guardam conformidade […]

Ademais,  o  Relatório de Execução Físico-Financeiro apresentou inconsistência  visto  que os

valores não guardavam conformidade com os comprovantes de gastos realizados e a respectiva

meta/etapa física…”.

No que diz respeito à glosa dos gastos com retenção de tributos, esta ocorreu

em razão da ausência de guias ou porque “…as guias apresentadas nos autos não constam as

listagens discriminando os valores pagos pelo convenente a título de IRRF, ISS ou INSS, de

maneira  individualizada  por  contribuinte  constando  inclusive  nome  e  CPF,  mês  a  mês,

impossibilitando a aprovação da aplicação dos recursos, proporcionalmente aos valores pagos e

aprovados dos prestadores de serviços…”.

Já as despesas executadas com os recursos do Convênio, cujos valores foram

aprovados na Prestação de Contas, encontram-se listadas na seguinte tabela:

Descrição Meta Física
Aprovada

Valor
Unitário

Valor  do
MDS

Contrapartida Total

Cisternas de Produção 208 5.987,20 1.245.338,19 - 1.245.338,19

Barreiro Trincheira 8 4.283,16 31.305,28 - 31.305,28

Quinta  Produtivo-
Canteiro Econômico

28 200,68 5.619,30 - 5.619,04

Kit  artífice  para
construção de cisternas

17 288,75 4.908,75 - 4.908,75

Capacitação 21 30.210,80 - 12.858,32

Articulador de campo /
locação  do  veículo  /
combustível

216 0,00 33.210,00 33.210,00

Subtotal R$ 1.310.102,32 33.210,00 1.333.239,58
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Todavia, a maior parte das despesas executadas com os recursos do Convênio

foi  reprovada na Prestação de Contas,  resultando em sua  glosa,  encontram-se  elencadas  na

tabela abaixo, presente na Nota Técnica nº 11/2017:

Origem Pactuado % Receitas Despesas Aprovado
Devolvido

Aprovado
Executado

Reprovado
(Glosa)

MDS 14.965.740,62 97,99 7.482.870,31 3.528.633,18 3.954.177,13 1.300.029,58 2.228.603,60

Contrapartida 306.880,00 2,01 153.440,00 153.440,00 - 33.210,00 120.230,00

Rendimento 616.898,55 69.329,53 547.569,02 69.329,53

TOTAL 15.272.620,62 100 8.253.208,86 3.751.402,71 4.501.686,15 1.333.239,58 2.418.163,13

Desta feita, o valor total glosado foi definitivamente estimado após ter ocorrido

um “…crédito de R$ 6.420,59 […] haja vista que os recursos da contrapartida aprovada foram

de  R$  33.210,00,  quando  no  cálculo  da  proporcionalidade  ficou  em  R$  26.789,41  […].

Portanto, dos valores reprovados apontados […] sujeitos a devolução, sendo R$ 2.228.603,60

recursos do MDSA e R$ 69.329,53 recursos de rendimentos, totalizando R$ 2.297.933,13 […],

sofrerá redução concernente ao crédito de R$ 6.420,59. Assim, o total glosado passa a ser a

importância de R$ 2.291.512,54…”.

Deste modo, o MDS efetuou glosa na ordem de R$ 2.291.512,54 (dois milhões,

duzentos e noventa e um mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos) que, com

atualização monetária e acréscimo de juros até 11 de outubro de 2017, perfaz o total  de R$

3.462.626,80 (três milhões. quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e

oitenta centavos) – (fl. 221).

Por derradeiro, a Nota Técnica nº 11/2017 conclui que a não devolução dos

citados valores resultará em instauração da devida Tomada de Contas Especial – TCE.

Em suma:
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1°) o Consórcio não forneceu documentação suficientemente apta e abrangente

para comprovar/fundamentar/embasar/justificar  todas as despesas efetivadas com o dinheiro do

Convênio, quando da apresentação da Prestação de Contas;

2°) esta crítica irregularidade implicou na rejeição de parcela majoritária destas

despesas realizadas, quando do exame da citada Prestação de Contas pelo Concedente;

3°)  a  glosa  resultante  demonstra  que  a  conduta  dos  ex-gestores  municipais

causou, diretamente e injustificadamente,  elevado dano ao erário federal,  no    quantum    de    R$

3.462.626,80 (três milhões. quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e

oitenta centavos).

I.V. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Além dos citados documentos da narrativa acima, diversos outros ajudam a

embasar  a  comprovação  da  prática  do  ato  de  improbidade  dentro  do  Processo  nº

71000.084438/2011-41,  o  qual  contém a  íntegra  do  Convênio  nº  016/2011  com a  seguinte

documentação  (mídia  digital  de  fl.  222):  i)  Termo  de  Convênio;  ii)  Extratos  de  Aplicação

Financeira;  iii)  Extratos  bancários das contas-correntes;  iv) Licitações realizadas;  v) Lista de

presença de capacitação de pedreiros; vi) Termo de Compromisso; vii) Relatório de cisternas

construídas; viii) Relatório de Execução Físico-Financeira; ix) Documentos Comprobatórios das

Despesas; x) Relatório de Execução de Receita e Despesa; xi) Relação de Pagamentos e xii)

Comprovante de Devolução dos Recursos (presente na mídia acostada à fl. 222), bem como da

Nota Técnica nº 67/2017 (fls. 219/221-v) e a Nota Técnica nº 11/2017 (arquivo de volume 04 da

mídia acostada à fl. 194).

Revela-se  importante,  ainda,  a  especificação da  documentação presente  nos

volumes principais do citado Convênio:

O Volume 01 contém: i) Termo de Referência; ii) Valor do Projeto; iii) Plano de

Trabalho;  iv)  Declaração  de  Contrapartida;  v)  Termo  de  Compromisso;  vi)  Declaração  de

Capacidade Técnica e Gerencial; vii) Avaliação Técnica do Projeto e viii) Termo de Convênio. 

O Volume 02 contém: i) Recomendações do MDS endereçadas à José Carlos

Dourado  das  Virgens  a  respeito  da  execução  do  Projeto;  ii)  Nota  Técnica  nº  181/2011  –
______________________________________________________________________________________________________
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CGAA/DEFEP/SESAN/MDS;  iii)  Notificação  de  Liberação  dos  Recursos;  iv)  Relatório  de

Atividades do Convênio nº 016/2011; v) Ofício nº 22/2013 – DEFEP/SESAN/MDS destinado à

Luiz Pimentel Sobral com a Solicitação de relatório de execução física e financeira do Convênio,

datado de 08 de fevereiro de 2013; vi) Relatório de Acompanhamento do Programa Cisternas,

período  de  janeiro  a  dezembro  de  2012;  vii)  Relatório  de  Acompanhamento  do  Programa

Cisternas, período de janeiro a outubro de 2012 e viii) Termo Aditivo nº 01 ao Convênio nº

016/2011.

O Volume 03 contém: i) Relatório de Acompanhamento do Programa Cisternas

no período de janeiro a outubro de 2012; ii) Ofício nº 015/2013 do Secretário Executivo – CDS

Irecê; iii) Parecer nº 016/2013/CONJUR-MDS/CGU/AGU; iv) Nota de Empenho no valor de R$

7.294.000,31; v) Nota de Empenho no valor de R$ 188.870,00; vi)  Termo Aditivo nº 01 ao

Convênio  nº  016/2011;  vii)  Parecer  nº  0329/2013/CONJUR-MDS/CGU/AGU; viii)  Plano de

Trabalho; ix) Nota Técnica nº 216/2013; x) Nota Técnica nº 217/2013; xi) Ofício nº 161/2013 do

MDS encaminhado à Luiz Pimentel Sobral; xii) Relatório Trimestral de Acompanhamento do

Programa  Cisternas  no  período  de  01/10/2012  a  31/12/2012;  xiii)  Relatório  Trimestral  de

Acompanhamento do Programa Cisternas no período de 01/01/2013 a 31/03/2013; xiv) Relatório

Trimestral de Acompanhamento do Programa Cisternas no período de 01/04/2013 a 30/06/2013;

xv) Relatório Trimestral de Acompanhamento do Programa Cisternas no período de 01/07/2013 a

30/09/2013.

O Volume 04 contém: i) Ofício nº 163/2013 do Ministério do Desenvolvimento

Social  e  Combate  à  Fome  endereçado  à  Luiz  Pimentel  Sobral  concedendo  a  solicitada

prorrogação de prazo  para  prestação de  contas;  ii)  Nota  Técnica nº  218/2013;  iii)  Ofício  nº

048/2013  –  CDS  Irecê;  iv)  Prestação  de  Contas  no  SINCOV;  v)  Ofício  nº  175/2013  –

DEFEP/SESAN/MDS;  vi)  Relatório  de  Viagem  de  Monitoramento  in  loco do  Programa

Cisternas  do  Convênio  nº  016/2011;  vii)  Ofício  nº  053/2013  –  CDS  Irecê;  viii)  Ofício  nº

119/2013  –  DEFEP/SESAN/MDS  endereçado  à  LUIZ PIMENTEL SOBRAL;  ix)  Despacho

cancelando as Notas de Empenho referentes à segunda parcela do Convênio; x) Extrato Bancário

da Cc nº 44562-2, Ag nº 548-7 do Banco do Brasil em 30/11/2013; xi) Nota Técnica nº 292/2013;

xii) Ofício nº 08/2014 – DEFEP/SESAN/MDS; xiii) Ofício nº 33/2014 – DEFEP/SESAN/MDS;

xiv) Nota Técnica nº 011/2014; xv) Ofício nº 36/2014 – DEFEP/SESAN/MDS; xvi) Relatório

Trimestral de Acompanhamento do Programa Cisternas no período de 01/10 a 31/12/2013; xvii)

Nota  Técnica  nº  62/2014;  xviii)  Ofício  nº  66/2014 –  DEFEP/SESAN/MDS; xix)  Pedido de
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Reconsideração com Agregação de Ato de Convalidação do Município de Irecê/BA; xx) Nota

Técnica  nº  71/2014;  xxi)  Parecer  nº  121/2014/CONJUR-MDS/CGU/AGU;  xxii)  Ofício  nº

006/2014 da  CDS Irecê;  xxiii)  Ofício  nº  105/2014 – DEFEP/SESAN/MDS; xxiv)  Ofício  nº

151/2014 – DEFEP/SESAN/MDS.

O Volume 05 contém: i) Ofício nº 017/2014 – CDS de Irecê/BA; ii) GRU na

devolução do valor de R$ 4.501.806,15; iii) Ofício nº 019/2014 – CDS Irecê/BA; iv) Ofício nº

053/2013  –  CDS  Irecê/BA;  v)  Ofício  nº  058/2013/PREF;  vi)  Ofício  nº  001/2014  da  CDS

Irecê/BA;  vii)  Ofício  nº  002/2014  CDS  Irecê/BA;  viii)  Ofício  nº  193/2014  –

DEFP/SESAN/MDS; ix) Ofício nº 197/2014 – DEFEP/SESAN/MDS; x) Ofício nº 030/2014 –

CDS  Irecê/BA;  xi)  Ofício  nº  45/2015  –  DEFEP/SESAN/MDS;  xii)  Ofício  nº  68/2015  –

DEFEP/SESAN/MDS; xiii) Ofício nº 012/2015 – CDS de Irecê/BA; xiv) Parecer Técnico nº

13/2015; xv) Nota Técnica nº 36/2016; xvi) Nota Informativa nº 02/2017; xvii) Nota Técnica nº

11/2017; xviii) Ofício nº 107/2017/MDSA/SESAN.

I.VI.   DA RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS

Em que tange à responsabilidade, observa-se que as condutas dos Srs.  JOSÉ

CARLOS DOURADO DAS VIRGENS  e  LUIZ PIMENTEL SOBRAL, então Prefeitos do

Município de Irecê/BA e Presidentes do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do

Território de Irecê durante a execução do Convênio em apreço, apresentam total relevância para

este caso concreto.

Além  de  serem  os  ordenadores  de  despesa  municipal,  as  atividades  do

Executivo são de responsabilidade do Prefeito, direta ou indiretamente, seja pelo desempenho de

suas funções, seja pelo dever de direção ou supervisão de sua equipe de trabalho. Logo, todas as

atividades do Executivo são de sua responsabilidade direta ou indireta, quer pela sua execução

pessoal, quer pela sua direção ou supervisão hierárquica;

Na qualidade de gestores municipais, tinham o dever legal de realizar a correta

execução do  Convênio nº 016/2011 (SIAFI 759540),  ou de  devolver integralmente o valor

recebido para tanto, o que não fora feito, apesar das diversas notificações a eles endereçadas.
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O  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Agrário  estabeleceu,  na  Nota

Técnica nº 67/2017, às fls. 219/221-v, que:

a)  o  ex-prefeito  de  Irecê/BA,  Sr.  JOSÉ  CARLOS  DOURADO  DAS

VIRGENS (gestão de 2010 a 2012), é responsável pela devolução do valor atualizado de R$

2.179.212,77 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e doze reais e setenta e sete

centavos);

b) o ex-alcaide de Irecê/BA, Sr. LUIZ PIMENTEL SOBRAL (gestão de 2013

a 2016) é o responsável pela devolução do valor atualizado de R$ 1.283.414,03 (um milhão,

duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quatorze reais e três centavos).

A referida  Nota  Técnica  explana,  de  forma  pormenorizada,  a  metodologia

utilizada para a quantificação da responsabilidade de cada ex-gestor, apontando que “…Como se

pode observar na metodologia adotada se apurou o montante aprovado e deduziu das despesas

executadas,  considerando  a  emissão  das  notas  fiscais  mais  antigas.  As  despesas  restantes

referentes  às  cisternas  não aprovadas  foi  imputada aos  gestores  executores  considerando o

período da emissão da nota fiscal e a gestão de cada um […] Importa ressaltar que para a 1ª

gestão foram consideradas as tecnologias sociais concluídas  até a data de 30/03/2013, isto

porque as despesas da 2ª gestão só começaram a ser efetivadas a partir de ABR/2013, o que se

conclui  que  as  entregas  efetivadas  antes  da  realização  das  despesas  do  2º  gestor  foram

construídas com material adquirido na 1ª gestão […] Consequentemente, as tecnologias sociais

não entregues por questões de irregularidades, resultaram em danos ao erário…”.

Mais adiante, a Nota Técnica explicita os gastos e bens adquiridos em cada

gestão ao apontar que  “…Acrescenta-se, ainda, que materiais imprescindíveis para construir

cisternas  de  produção não foram adquiridos,  totalmente  ou  parte,  na  2ª  gestão,  apesar  da

conclusão/entrega de 173 (cento e setenta e três) tecnologias sociais,  donde se deduz que o

material adquirido na 1ª gestão foi utilizado para construção dessas cisternas. Sendo assim,

essas  despesas  foram  aprovadas  na  1ª  gestão.  Acrescenta-se,  também,  que  as  'Placas  de

Identificação', necessárias para a aprovação das cisternas, foram adquiridas na 2ª gestão…”.
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Adicione-se que o MDS esclareceu que “...Até o presente momento os agentes

públicos  responsáveis  pela  execução  dos  recursos  não  efetuaram  qualquer  devolução  dos

valores glosados aos Cofres Públicos...”.

Nota-se, portanto, que ambos os gestores possuem parcelas individualizadas de

responsabilidade pela inexecução parcial do Convênio em suas respectivas gestões, razão pela

qual  o  MDS  estabeleceu  valores  diferentes  para  o  ressarcimento  de  ambos,  conforme  já

explicitado nesta peça. 

Em suma, no decurso de ambos os mandatos eletivos, ocorreu a execução

de despesas  custeadas  com o numerário  do  Convênio  nº  016/2011 (SIAFI 759540)  que,

posteriormente, foram majoritariamente reprovadas pelo MDS em decorrência de acurado

exame da prestação de contas.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Dos atos de improbidade que causam dano ao erário (art. 10):

Não há nenhuma comprovação de que os recursos decorrentes do Convênio

foram integralmente aplicados em sua finalidade, no decorrer das gestões dos acusados.

O valor da lesão ao erário é de R$ 3.462.626,80 (três milhões. quatrocentos e

sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), segundo demonstrativo de

débito atualizado até 11 de outubro de 2017, devendo se proceder com as devidas atualizações

quando da sentença condenatória (fl. 221).

Assim, amolda-se à perfeição a conduta praticada pelos imputados ao previsto

neste dispositivo legal, vez que pelas razões de fato e de direito aqui expostas.

Dos  atos  de  improbidade  que  atentam  contra  os  princípios  da

administração pública (art. 11):

Visível a infração aos princípios administrativos, tendo em vista a violação aos

deveres de honestidade, moralidade, legalidade e lealdade com a Administração Pública por parte

dos requeridos.
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Além disso, agride-se o Princípio da Eficiência, constante do art. 37, caput, da

Constituição Federal de 1988, de observância obrigatória pela Administração Pública Municipal,

visto que somente existe gestão pública eficiente quando a atuação do administrador público é

transparente, ilibada.

Acrescente-se a violação do Princípio da Boa-fé Objetiva, previsto nos artigos

113, 187 e 422, todos do Código Civil. Se ao particular, no âmbito do negócio jurídico, é exigível

uma conduta ética, correta, digna, irrepreensível, ao agente público ainda mais se aplica tal dever,

pois este lida diretamente com o interesse público. Logo, também houve afronta ao Princípio da

Moralidade, igualmente presente no art. 37, caput, da Carta Magna Pátria.

Ademais,  a  afronta  aos  princípios  administrativos  públicos  por  parte  dos

demandados, arrima-se na prática da conduta do art. 10 da LIA, em que, como já demonstrado,

incorreram estes. É tão somente uma conclusão lógica vez que causar dano aos cofres públicos e

afrontar comando legal, é, de per si, uma violação aos princípios da administração pública.

III – DO PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS:

O art. 7º da Lei nº 8.429/1992 fundamentado na diretriz constitucional (art. 37,

§ 4º, CF) que prestigia, sobretudo, o ressarcimento das lesões causadas ao patrimônio público,

estabelece como medida cautelar a indisponibilidade dos bens dos responsáveis pelos danos ao

erário.

No caso vertente, além da imposição das outras sanções previstas na Lei  nº

8.429/1992, a demanda tem por finalidade o ressarcimento de danos causados ao patrimônio

público. 

Justifica-se, portanto, a decretação de indisponibilidade de bens e valores dos

requeridos, com vistas à garantia de aplicação da sanção de ressarcimento.

De  fato, costumeiramente,  enquanto  tramita  a  própria  ação  e  os

correspondentes  recursos  interpostos,  o  indivíduo  ímprobo  ganha  tempo  suficiente  para  se

desfazer de seus bens antes da efetivação das medidas judiciais. 
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Não  haverá  prejuízo  aos  requeridos  ou  a  sua  defesa,  pois  tratar-se-á  de

constrição judicial revogável a qualquer tempo durante o transcurso da ação. Contudo, o não

deferimento poderá resultar na eterna impossibilidade de ressarcimento ao erário.

Nestes  termos,  requer  a  concessão  de  medida  cautelar  incidental  de

indisponibilidade de bens e valores dos acusados no valor de  R$ 3.462.626,80 (três milhões.

quatrocentos  e  sessenta  e  dois  mil,  seiscentos  e  vinte  e  seis  reais  e  oitenta  centavos),  com

fundamento no art. 12 da Lei nº 7.347/1987 e art. 7º da Lei nº 8.429/1992, com a determinação

de bloqueio de valores existentes em contas bancárias mediante convênio BANCENJUD.

Ademais,  caso a medida  acima seja  infrutífera  ou insuficiente,  pleiteia-se a

expedição de ofícios para os Cartórios de Registro de Imóveis em Salvador/BA e Irecê/BA, além

do DETRAN/BA, com o posterior bloqueio de bens eventualmente registrados em nome dos

demandados.

IV – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL postula:

a) o deferimento de medida liminar de indisponibilidade de valores e bens

dos requeridos no valor de  R$ 3.462.626,80 (três milhões. quatrocentos e

sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), nos

termos acima delineados;

b) a notificação dos demandados para apresentação de manifestação escrita

em 15 dias, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei n° 8.429/1992;

c)  o  recebimento  desta  petição  inicial  e  posterior  citação  dos  réus para,

querendo, opor-se à pretensão aqui deduzida, nos termos do art. 17, § 9º, da

Lei n° 8.429/1992, sob pena de revelia;

d) a notificação da União para os fins do art. 17, § 3º, da Lei nº 8.429/1992;
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e) a condenação dos requeridos nas penas previstas no art. 12, incisos II e III

da  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  especialmente  o  ressarcimento

integral do dano e a suspensão dos direitos políticos;

f) por fim, protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas,

em especial,  depoimento pessoal dos demandados, oitiva de testemunhas,

perícias, e outras que se fizerem necessárias ao longo da instrução.

Dá-se à causa o valor R$ 3.462.626,80 (três milhões. quatrocentos e sessenta

e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

Irecê/BA, 15 de dezembro de 2017.

MÁRCIO ALBUQUERQUE DE CASTRO
Procurador da República

*Dados omitidos para fins de divulgação
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