MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE PERNAMBUCO
OFÍCIO Nº 62/2022/17ºOF./NCC/PRPE
PR-PE-00028353/2022

Recife/PE, data de assinatura eletrônica.
A Sua Excelência, o Senhor
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Gabinete do Governador do Estado de Pernambuco
Praça da República, s/nº, Santo Antônio
CEP 50010-928 – Recife/PE
Ref.: Inquérito Civil nº 1.26.000.001112/2020-78
(Por gentileza, na resposta fazer referência aos autos acima)

Senhor Governador,
Cumprimentando-o, refiro-me ao procedimento em epígrafe, instaurado com vistas a, dentre outros, acompanhar as medidas adotadas pela União e pelos demais entes federativos
com a finalidade de conferir transparência integral no âmbito do repasse de verbas federais descentralizadas, notadamente a partir das Recomendações nº(s) 13 e 14/2020, bem como das Portarias
STN nº(s) 709/2021 e 710/2021.
Considerando o estado de emergência decretado pelo Estado de Pernambuco em
razão das fortes chuvas que atingiram municípios pernambucanos de 23 a 29/05/2022, assim como
tendo em vista a notícia do repasse de cerca de R$ 1 bilhão de reais por parte da UNIÃO a fim de
mitigar os efeitos decorrentes, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus procuradores da
República signatários, REQUISITA, com respaldo no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar nº
75/93, que Vossa Excelência, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, esclareça:
1) O quantitativo de verbas federais já recebidas pelo Estado de Pernambuco
por força do estado de emergência decorrente das fortes chuvas, bem como as verbas federais
eventualmente colocadas à disposição deste ente;
2) As destinações que foram/serão dadas aos recursos federais recebidos, inclusive se estão vinculados a ações determinadas por parte do Poder Público (ex: repasse às famílias
atingidas, obras de contenção ou emergenciais, dentre outros);
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3) Com o objetivo de conferir visibilidade e transparência à destinação e finalidade dos recursos federais, informe a rubrica utilizada quando do recebimento e destinação dos
recursos mencionados no item anterior – classificação por fonte ou destinação de recursos, nos termos da Portaria STN nº 710/2021;
4) Informe se o Estado de Pernambuco ou algum dos municípios pernambucanos
elaboraram plano de trabalho para o recebimento de verbas federais, de modo a possibilitar a celebração de termo de compromisso ou quaisquer outros ajustes. Em caso positivo, encaminhe os referidos planos de trabalho e os respectivos termos de compromisso ou ajustes celebrados, atualizando este Parquet federal quanto a eventuais futuros planos de trabalho e ajustes firmados nos
prazos sucessivos de 06 (seis) e 12 (doze) meses.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
CLÁUDIO HENRIQUE CAVALCANTE MACHADO DIAS
Procurador da República
(assinado eletronicamente)
SILVIA REGINA PONTES LOPES
Procuradora da República
(assinado eletronicamente)
RODRIGO ANTONIO TENÓRIO CORREIA DA SILVA
Procurador da República
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