
ESTADO DO CEARA
MIMSTfRIO PtTBLICO

PROCIJRADORIA Gf,RAL DE JUSTICA

RECOMENDACAO N' I0/2012

O PROCURADOR.GERAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO CEAM, no uso das atribuig6es legais que thes sao conferioas
pelo art. 10, Xll, da Lei 8.625/93, de 12 de fevoreiro de 1993, c/c o art. 26. XXll
da Lei Complementat no 72l2OOg, ei

CONSIDERANDO que o Minist6rio PUbtico, por sua
propria definigao constitucional, 6 lnstituigao permanente, essencial a tunqao
jurisdicional, incumbindo-lhe a d€fesa da ordem luridica, do regime democratico
e dos direitos sociais e individuais indisponiveis, devendo instaurar o inqu6rito
civil e promover a agao civil pUblica para protegao do patrim6nio pUblico;

CONSIDEMNDO que no atuar dessa fungao,
especialmente na condiQao de tutor dos prlncipios regentes da Administra€o
P0blica enumerados no capuf do art.37, da Carta Republicana, nomeadamente
dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiencia, deve o Minist6rio Publico agir preventiva e repressivamente na
coibiQao dos atos atentat6rios ao interesse pfbllco;

CONSIDERANDO que, historicamente, tem sroo
constatada a ocorrencia de lrequentes irregularidades nas administraQ6es
municipais, atrav6s de praticas atentat6rias a tais principios, produzindo efeitos
porniciosos para toda a sociedade e gravames financeiros para os cofres
piblicos daqueles entes, sobretudo no final dos respectivos mandatos,
dilicultando ou inviabilizando os desempenhos por parte dos novos gestores;

CONSIDERANDO que algumas dessas preticas
nocivas provocam a suspensao de servigos piblicos essonclais para toda a
sociedade, com s6rios gravames a serem suportados pelos cidadaos;

CONSIDERANDO a necessldade de se desenvolver
uma aqao preventiva que reduza ou elimine os riscos de ocorrancia de tais
situa96es no ambito das administraQ6es municipais, especialmente naquelas
onde os atuais gestores nao bgraram Cxito na pretensao de reeleiQao ou nao
conseguiram eleger os candidatos por eles apoiados;

RESOLVE expedir a presente RECOMENDAcAO,
sem careter vinculativo, aos Excelentissimos Senhores membros do Minist6rio
P0blico com atua€o na defesa do patrim6nio piblico e da moralidade
administratlva, segundo as regras da Resolugao no 005/2008, do Col6gio de
Procuradores d6 Justiqa, consistente na adogao das seguintes medidas:

. dedicarem especial atenQeo nas investigag6es
irregularidades nas administraQ6es municipais,

de denincias de
esPecia|mente



rela€o Aquelas que, pelas circunstancias feticas apresentadas, possam ser
tidas como a96es de 'desmonte", voltadas para o objetivo de dificultar ou
inviabilizar a normal continuidade da prestagao dos servigos publicos por parie
dos gestores a serem empossados no dia 1o de janeiro de 2013;

. encaminharem imediatamente, e antes da adogao de qualquer medida
de careter investigat6rio, para a Procuradoria dos Crimes Contra a
Administrag.ao Poblica - PBOCAP, copia do inteiro teor das den0ncias
apresentadas nas respectivas promotorias de Justiga e que, na sua
avalia9ao, possam significar a execugao de a96es de'desmonte" na
administra9ao municipal, para efeito de avaliaqao por parte de comissao
coniunta, integrada pelo Ministerlo Ptblico estadual e Tribunal de
Contas dos Municipios;

. expedir RecomendaQao aos atuais Prefeitos dos municipios cearenses
que serao substituidos, com vistas d ado9eo das seguintes medidas:
. - constituir comissao de transigao formada por membros da atual

Administrageo e da nova Administra€o, nos moldes das orientaQ6es
t6cnicas expedidas pelo Trlbunal de Contas dos Municipios do
Ceara, com vistas ao fornecimento de todos os dados necesserios a
plena, normal e tranquila mudanQa de comando;

. - manter sob sua responsabilidade pessoal todos os dados
contebeis, impedindo que as empresa privadas prestadoras de
servlQos levem consigo as intormaQ6es imprescindiveis a
continuidade administrativa, especiticamente sobre o controle dos
atos cont6beis do municipio e tolha de pagamento;

. - ter sob sua responsabilidade dirota todos os procodimentos
licitat6rios, processos de pagamentos e demais documentos
pertinentes ao controle das licitag6es publicas realizadas na sua
ge$ao;

. - garantir a normalidade de todos os atos da administraQao
municipal, especialmente naquilo que se refere a prestagao dos
serviQos piblicos essenciais, tais como saide, educaQao, limpeza
p0blica, dentre outros;

. - manter rigorosamente em dla a Folha de Pagamento dos
servldores do municiplo;

. - manter rigorosamente em dia os pagamentos dos servigos besicos,
tais como egua, energia el6trica e teletone;

. - observencia integral do comando normativo constante do art. 42 da
Lei de Responsabilidade Fiscal;

. - manter rigorosamente em dia as prestaQoes de contas para com a
Camara de Vereadores e o Tribunal de Contas dos municipios;

. - outras recomendag6es que entenda necessariars, considerando-se
as peculiaridades locais

Dado e Dassado na Procuradoria Geral
estado do Cear6, no Gabinete do Procurador Geral de JustiQa,
m6s de outubro de 2012.
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Registre-se. Publique-se.
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