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EXCELENTESSIMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS (TCE)

Qapjwmgg no 130/ 20 H 41R:-

Com respaldo no art. 281 8 § 2.0 do RITCE, 0 MINISTERI

P‘UBLICO DE CONTAS (MPC), por intermédio do Procurador de Contas, 0 quad a0
.

.
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assma, vem respeltosamente a presence. de

'22“:

Exa. expor O Clue segue:
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1.

Em 16.03.2017, 0 Procurador—Geral do Ministério Pﬁblico d

Contas (MPC) encaminhou a0 Crgéo do MPC adiante firmado, sem esclarecer qualquer 1110—

T

tivo ou finalidade, uma matéria jornalistica denominada “Falta medicamentos, mas vereadow

K

res denunciam gastos de mais de R$ 11 milhées com festas em Figueire 0”, aco

anhada de

cépias de matéria jornaliStica e de pubh'cagéo da imprensa oficial cujo conteﬁdo in icava os
extratos contratuais que revelavam 0 suposto gasto noﬁciado.

2.

O oficio, a matéria jornalisﬁca e as cépias da imprensa oficial,
\\

a0 serem cotejados com a Lei Municipal 765/2016 (LOA w Presidente Figpeiredo), evi§é\'la
ram que os gastos com fesﬁvidades, aparentemente, extrapolaram 0 limite estabelecido 13h
.\ \e\i
orgamentaria e, concomitantemente, revelaram a triste opgﬁo populista, adotada pelos
cipios mais pobres do pais, de realizar eventos festivos opulentos e cares que, no context“
das prioridades discricionérias, traduzem uma perversa inversao. O Municipio de Presidente\\‘
Figueiredo, segundo o IBGEl, apresenta as seguintes informagées: apenas 175% da popula—
@510 ocupada; 419% da populagéo aufere renda mensal de até 1/2 salério—rrﬁnimo; 86,1% das
receitas séo oriundas de fontes externas, ou seja, a geragao de riqueza é muito baixa; 314%

1 https: / / cidades.ibge.gov.b1‘/ brasil/ am/ presidente-figueiredo / panorama
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1

(

e

.-

- ‘wzmxz—vzmﬁ

-02M/(i2/k »

{7772/22/44

de esgotamento sanitario. A despeito de tao graves indicadores, o Poder Executivo do Muni—
cipio de Presidents: Figueiredo considerou meritério e prioritario realizar evento dito “cultu—
ral” que, em tese, consumiria quase 10% da receita prevista para o exercicio de 2017.

3.

Calha assinalar que o Ministério Pﬁblico (MP), exerce compe—

téncia 'mvestigativa e postulatoria, inclusive como custos legis, conforme se infers do art. 129,
da Carta Federal. For outro lado, as atribuigoes do MPC, descritas, essencialmente, nos arts.

113, da Lei Estadual 2423/ 96 e 54, do RITCE (Resolugao 04/ 2002—TCE), n50 incluem a competéncia de instaurar, por conta propria, procedimentos de carater investigative nao—penal
(inquérito civil pﬁinCO). Nao custa recordar que, embora a Carta Federal tenha estendido aos
membros do MPC os direitos, vedagoes e forma de investidura, atribuidos aos membros dos

demais Iamos do MP, nao lhes conferiu as mesmas competéncias. Portanto, n’ao ha como
ext-rail“ do texto constitucional a prerrogativa de promover inquérito nao-penal, em cujo am-

bito seria cabivel investigar o evento fesﬁvo destacado pelo Procurador—Geral do MPC. No
regime fixado pela Lei Estadual 2423/96, as atribuigoes do MPC sao exercidas perante e por

meio do TCE. E nem poderia ser diferente, pois, tratando-se de agentes pﬁblicos cuja responsabilizagao deve ser originariamente decidida pelos tribunals, os procedimentos investigativos que antecedem a propositura das agoes pertinentes sao instaurados e conduzidos pelos
proprios tribunals (Carta Federal, arts. 29, X, 102, I, b e c, 105, l, a; Lei 8.038/ 90, arts. 1.0 e 55.).

Em outras palavras, procedimentos investigativos instaurados no amb to do (1

trole externo

devem ser necessariamente presididos e coaduzidos pelos tribunais dexgontas. Po tanto, do
ponto de vista da competéncia de investigar por conta prépria, o Orgdddo MPC, diante

firmado, nenhuma providencia poderia tomar. Pelas mesmas razoes, nao pode adotar providencias que estejam associadas a competencia de investigar, tais como requisitar documentos

e informagoes, realizar audiéncias e inspegoes por conta prépria etc, pois implicarialin usurpar as atribuigoes do proprio TCE, embora seja relevante destacar que os procuradoijes de
contas sao estimulados a toma-las, tendo em Vista que, no ambito do MPC, ensejam redgigp
\.
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mimero de processos em que normalmen’ce deveriam intervir.

Restaria, pois, examinar o oficio e a matéria jornalistica walk

perspectiva da competéncia postulatéria do MPC. Pois bem, deles se infere, no que concerne
\

ao controle externo, a ocorréncia de fato relevante que, traduzindo inversao na escolha das
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prioridades, bem como infragao politico—administrativa do prefeito (Decreto—lei 201/1967,
art. 4.”, V1) merece ser examjnado. Tendo em vista que incumbe ao TCE processar denfmcia

de irregularidade praticada no ambito da admirdstragao pﬁblica (RITCE, art. 279, § 1.0) 9 re—
presentagao para fins de apurar ilegalidade on ma gestéio (RITCE, art. 288), observa—se que o

oficio e a matéria jornalistica podem ser recebidos como noticia de ma gestﬁo e de infragao
politico-admirﬁstrativa, para fins de ser processada por impulso oficial (RITCE, art. 281, §

2.0).
Com 0 amparo das razoes acima cosidas, o Orgao do MPC requer:

Receber 0 oficio e matéria jornalisﬁca como noticia de ma gestao passive} ser proces—
sada por impulso oficial (RITCE, art. 281, § 2.0);
Requisitar da Prefeitura de Presidente Figueiredo (PPF) a documentagao que comprove que as despesas do com as festividades tinham dotagao orgamentaria e eram
compaﬁveis com a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO);
Requisitar da PPF toda a documentagao concernente aos gastos com as festividades
noticiadas, especialrnente as licitagoes (fases internas e extemas);
Encaminhar a documentagao recebida a analise do Orgao técni

;

Desde logo, requisitar do Orgao técnico a identificagao de fragmontagao pa \fins de
1150 licitar ou realizar licitagao restritiva de concorréncia (v.g., oonvite no Edgar de
tomada de pregos); identificar se 03 cases de dispensa/inexigibﬂidade foram ad qua—
damente fundamentados e observaram as exigéncias do art. 26, da Lei 8.666 / 93_; den—
tificar, no caso de contratagao de profissionais do setor artistico, se restou caxacteriH
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zada a consagragao pela cr1t1ca espemahzada ou pela opmlao pubhca; 1dent1flcar se 0
\

prego cobrado pelos profissionais do setor artistico era 0 usual, devendo ser apreseﬁa‘

tadas notas fiscais concementes a outros eventos festivos; havia algum parentesoo'ér‘y
tree 05 soc10s das empresas contratadas e agentes pokhcos ou serv1dores pubhcospmr
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cluswe do Mumuplo de Premdente F1gue1redo? as empresas contratadas para 0 even.—
to festivo contrataram parentes de agentes politicos ou servidores pﬁblicos, inclusive I
do Municipio de Presidente Figueiredo? que medidas foram tomadas para ﬁns de observar o Enunciado Vinculante 13/STF? como foi feito 0 controls sobre a frequéncia
de visitantes ao evento festivo? como fora estimado o mimero de visitantes antes de
preparar o orgamento detalhado do evento festivo, considerando que deve ter side
def
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variavel adotada para estimar os hens e servigos que seriam adquiridos? houve co-

branga de entrada de Visitantes ou cobranga de prego por camarotes ou lugares espe—
ciais? como fora feita ta} cobranga? Os camarotes/lugares especiais foram disponibi—
lizados com observéncia dos principios da isonomia e moralidade? ou foram atribui—
dos a pessoas previamente selecionadas? quais os critérios objetivos e impessoais de
selegao? qua} a destinagao dos recursos financeiros 011 bens recebidos em pagamento

pelas entradas, camarotes e lugares especiais? o evento festive incluiu stands para

terceiros oferecerem bens e servigos (v.g., venda de aﬁmentagao, venda do bebidas
etc.) aos visitantes? houve cobranga pela cessao do espago aos terceiros que oferece~
ram hens e servigos aos visitantes? quais os critérios objetivos e impessoais adotados
para fins de seiecionar os terceiros que iriarn oferecer bens e servigos aos visitantes?

qual a destinagao dada aos reCursos financeiros decorrentes da cobranga pela cessao
de espago aos terceiros que ofereceram bens e servigos aos Visitantes? como fora

quantificado o retorno do evento festivo (econémico, social eta)? que critérios objeti—
vos e impessoais foram aplicados para fins de estimalr o (in sucesso do evento e seu
retorno? adotou-se calculo matricial?

Verificado o descumprimento da Lei Municipal 765/2016 (L A), dar ciéncia a cama—
ra de Vereadores iocal para as medidas que entenderem per

entes.

P. deferimento ‘
, , u

Manaus, 05 de ggzéiznilaro de 2017
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