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Inquérito Civil Público: 1.14.012.000109/2015-51

RECOMENDAÇÃO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas funções

institucionais e legais, notadamente as  conferidas pelos artigos 127 e 129, II, da

Constituição Federal de 1988, e pelo artigo 5º, incisos IV e V, e artigo 6º, inciso XX, da Lei

Complementar nº 75/93:

CONSIDERANDO o apurado no Inquérito Civil de  nº.  1.14.012.000109/2015-

51, em trâmite nesta Procuradoria da República, que atestou que   o Município de Barro Alto -

BA  não  está  cumprindo  a  determinação  legal  de  disponibilização à população do acesso a

informações (receitas, despesas, licitações e contratos), por meio  da implantação de portal da

transparência;

CONSIDERANDO que a Administração Pública direta e indireta de qualquer

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios constitucionais previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o

da legalidade, da publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa;

CONSIDERANDO que, para o exercício de suas atribuições constitucionais,

compete ao Ministério Público Federal “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços

públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa

lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis” consoante o disposto

no artigo 6º, XX da Lei Complementar nº 75/93;
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CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei

de Responsabilidade Fiscal - LRF), em seus artigos 48 e 49, fixa normas que visam garantir a

transparência da gestão fiscal;

CONSIDERANDO a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal

(LRF), por meio da Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, que estabeleceu, como

instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal, a “liberação ao pleno conhecimento e

acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução

orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público”, e a “adoção de sistema

integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade

estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A” (art. 48, parágrafo único,

inciso II e III);

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 131/2009 também acrescentou à

Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 48-A, que estabelece em seus incisos I e II

que a disponibilização de acesso a informações, em cumprimento ao disposto no art. 48,

parágrafo único, inciso II, deve contemplar: “I - quanto à despesa: todos os atos praticados pelas

unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a

disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem

fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiada do pagamento e, quando

for o caso, ao procedimento licitatório realizado; II - quanto à receita: o lançamento e o

recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos

extraordinários.”;

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também

introduzido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela LC nº 131/2009, a União, os Estados, o

Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.00 (cem mil) habitantes tiveram prazo de 1

(um) ano, os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.00 (cem mil) habitantes

tiveram o prazo de 2 (dois) anos e os Municípios que tenham até 50 (cinquenta mil) habitantes

tiveram 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao disposto nos art. 48, parágrafo único, incisos II

e III;
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CONSIDERANDO que os prazos estabelecidos na referida Lei Complementar

para que os Municípios regulamentem as obrigações impostas encerraram-se;

CONSIDERANDO a Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações

previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II, do § 3º, do art. 37 e no § 2º do art. 216 da

Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o diploma oficial referido no item anterior impõe à

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a obrigatoriedade de divulgar as

informações de cunho público em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet);

CONSIDERANDO que foi expedida recomendação para que o  Município de

Barro  Alto  -  BA realizasse  a efetiva implementação do seu portal  da transparência

(Recomendação de fls. 204/211 do arquivo 02 da mídia anexa), nos termos dos dispositivos da

Lei nº. 12.527/2011, Lei Complementar nº. 101/2000 e Lei Complementar nº. 131/2009;

CONSIDERANDO que  o  Município,  mesmo  após  expirado  o  prazo,  não

cumpriu  com suas  obrigações  legais,  tendo se mantido  inerte  (Avaliação de fls.  198/200 do

arquivo 01 da mídia anexa); 

CONSIDERANDO que o art. 78-C da Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal) impõe, aos Municípios que não observarem o disposto nos seus incisos

II e III do parágrafo único do art. 48 e no seu art. 48-A (efetiva implementação dos portais da

transparência), a sanção prevista no inciso I do § 3o do art. 23 da referida Lei Complementar, a

qual impede     que     o     ente     federado     receba     transferências     voluntárias;

CONSIDERANDO que a União é ente federado que realiza diversas

transferências voluntárias em benefício de entes Municipais;

RESOLVE:

RECOMENDAR à UNIÃO FEDERAL que,  no prazo de 60 (sessenta)  dias,

deixe de repassar transferências voluntárias ao Município de Barro Alto - BA, em razão do
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descumprimento   d  o     disposto     nos     incisos     II     e     III     do     parágrafo     único     do     art.     48     e     no     seu     art.

48-A     (efetiva     implementação     dos     portais     da     transparência)     da     Lei     Complementar     nº.

101/2000, nos termos de seus arts. 78-C e 23, §3º, I e encaminhe, no mesmo prazo, resposta

sobre se a sanção em comento foi observada pela UNIÃO  FEDERAL,  com juntada da

respectiva documentação comprobatória.

A presente Recomendação dá ciência dos fatos ao ente federal destinatário e o

constitui em mora em caso de se omitir nos deveres legais que lhe cabem, conforme explanado

nos fundamentos desta Recomendação.

Irecê/BA, 01 de junho de 2016.

MÁRCIO ALBUQUERQUE DE CASTRO
Procurador da República
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