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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO

 

Referência: Procedimento Administrativo  nº 1.31.001.000451/2020-67
 
 

RECOMENDAÇÃO Nº 02/2021/1º Ofício/PRM-JPR

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da
República subscritor, no exercício das atribuições constitucionais e legais conferidas
pelo art. 127, caput, e art. 129, II e III, ambos da Constituição Federal de 1988, bem como
pelo art. 1º, e art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, vem expor e recomendar o que
segue:

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público 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, nos termos do art.
127, caput, da Constituição Federal de 1988, e do art. 1º da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados na Constituição Federal de 1988, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o
inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, III, da
Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União 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
razoável para a adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 6º, XX, da Lei
Complementar nº 75/93;
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CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou,
em 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou,
em 11 de março de 2020, que a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (2019-
nCoV), passou a ser caracterizada como uma pandemia;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde declarou, por meio da Portaria
nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Pública de importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO que a Administração Pública Direta e Indireta de
quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
ao Princípio da Publicidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe que
todas as aquisições ou contratações realizadas com base nesta Lei serão disponibilizadas, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da realização do ato, em site oficial específico
na internet, observados, no que couber, os requisitos previstos no § 3º do art. 8º da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, com o nome do contratado, o número de sua inscrição
na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo
de aquisição ou contratação, além  das seguintes informações: o ato que autoriza a
contratação direta ou o extrato decorrente do contrato; a discriminação do bem adquirido
ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação; o valor global do
contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado,
caso exista; as informações sobre eventuais aditivos contratuais; a quantidade entregue em
cada unidade da Federação durante a execução do contrato, nas contratações de bens e
serviços; e as atas de registros de preços das quais a contratação se origine;

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe que
nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, será admitida
a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado
contendo estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, 1 (um) dos seguintes
parâmetros: a) Portal de Compras do Governo Federal; b) pesquisa publicada em mídia
especializada; c) sites especializados ou de domínio amplo; d) contratações similares de
outros entes públicos; ou e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores;

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de
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Acesso à Informação), dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informação previsto
na Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de
Acesso à Informação), dispõe que é dever do Estado garantir o direito de acesso à
informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de
Acesso à Informação), dispõe que cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas
as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da
informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de
Acesso à Informação), dispõe que é dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de
suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas, utilizando-se, para tanto, de todos os meios e instrumentos legítimos de que
dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de
computadores (internet), constando, no mínimo: registros de quaisquer repasses ou
transferências de recursos financeiros; registros das despesas; informações concernentes a
procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os
contratos celebrados; e deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que
dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de
computadores (internet);

CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de
2012, regulamenta, no âmbito do Poder Executivo federal, os procedimentos para a garantia
do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso,
observados grau e prazo de sigilo, conforme o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto na Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, dispõe
que é dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação
em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas
ou custodiadas, observado a Lei de Acesso à Informação, devendo os órgãos e entidades
implementar em seus sítios na Internet seção específica para a divulgação das informações
sobre: programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável,
principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto;
repasses ou transferências de recursos financeiros; e execução orçamentária e financeira
detalhada;

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, dispõe que
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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 negar publicidade aos atos oficiais;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6.351/DF, suspendeu a eficácia do art. 6º-B da Lei nº 13.979/2020,
sob o fundamento de que "A publicidade específica de determinada informação somente
poderá ser excepcionada quando o interesse público assim determinar. Portanto, salvo
situações excepcionais, a Administração Pública tem o dever de absoluta transparência na
condução dos negócios públicos, sob pena de desrespeito aos artigos 37, caput e 5º, incisos
XXXIII e LXXII, pois como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “o modelo político-
jurídico, plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta e o poder que se
oculta” (Pleno, RHD no 22/DF, Red. p/ Acórdão Min. CELSO DE MELLO, DJ, 1-9-95). O
art. 6º-B da Lei 13.979/2020, incluído pelo art. 1º da Medida Provisória 928/2020, não
estabelece situações excepcionais e concretas impeditivas de acesso a informação, pelo
contrário, transforma a regra constitucional de publicidade e transparência em exceção,
invertendo a finalidade da proteção constitucional ao livre acesso de informações a toda
Sociedade."; e

CONSIDERANDO que a publicidade das informações e o acesso aos
documentos relacionados aos gastos públicos são essenciais a fiscalização do Poder Público,
tanto pela sociedade, quanto pelos órgãos estatais de controle, inclusive, também, pelo
Ministério Público Federal, e que a pronta disponibilidade de dados, independente de prévia
solicitação, propicia atuação célere e eficaz no combate à corrupção, reduzindo, por
consequência, a margem para eventuais desvios por parte dos responsáveis pela gestão das
contas públicas;

 

Resolve RECOMENDAR:

1) Ao município de São Miguel do Guaporé (RO), na pessoa do seu Prefeito,
para que, no prazo de 90 (noventa) dias, promova a inserção, em seu Portal da
Transparência, no campo específico destinado ao registro das ações de combate a pandemia
da COVID-19 (receitas e despesas), especialmente através de valores repassados pelo
Governo Federal, de todas as informações exigidas pela Lei nº 13.979/2020, Lei nº
12.527/2011, e Decreto nº 7.724/2012, inclusive com eventuais atualizações de dados, em
tempo real, conforme bem explicitado ao longo das considerações acima;

2) Para tanto, fixa-se, com base no art. 8º, §5º, da Lei Complementar nº
75/93, o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a municipalidade se manifeste: a) pelo
acatamento da presente Recomendação, indicando, para tanto, as medidas que já foram
tomadas, bem como as que ainda serão providenciadas para integral cumprimento do
recomendado; ou b) pelo não acatamento da presente Recomendação, indicando, para tanto,
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quais as justificativas existentes para descumprimento do recomendado; em quaisquer dos
casos a manifestação deverá ser acompanhada de documentação comprobatória respectiva;

3 ) O Ministério Público Federal considerará, para fins de ulteriores
eventuais medidas de responsabilização (administrativa, penal etc), a data da entrega da
presente Recomendação como marco inicial da contagem dos prazos estipulados
anteriormente, de modo que a ausência de resposta será caracterizada como
omissão/desídia passível de imputação nos termos legais; e

4) Em caso de acatamento à Recomendação, ao final do prazo estipulado no
ponto 1), caberá a municipalidade comunicar o Ministério Público Federal do cumprimento
integral do recomendado, independentemente de intimação para tanto.

Registre-se, por derradeiro, que a presente Recomendação não esgota a
atribuição do órgão ministerial federal, que se reserva, desde já, no direito de adotar futuras
medidas deliberativas pertinentes e necessárias a regularização do contexto aqui tratado (nova
Recomendação, ajuizamento de Ação Civil Pública, Ação Civil Pública por Improbidade
Administrativa, Ação Penal Pública Incondicionada etc).

 

Ji-Paraná/RO, data da assinatura.

(assinado eletronicamente)
LEONARDO GOMES LINS PASTL

Procurador da República

 
Página 5 de 5


