
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 64, DE 4 DE OUTUBRO DE 2017

NF  nº  1.26.002.000269/2017-61.  “Instaurar  Inquérito  Civil  para
apurar a notícia de paralisação/atraso em obra da Escola Municipal
Nossa Senhora do Desterro da Comunidade do Sítio Tambor de Cima,
de responsabilidade da Prefeitura Municipal  de Brejo  da Madre de
Deus e custeada parcialmente por verbas federais (FUNDEB)”

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  NO  MUNICÍPIO  DE  CARUARU,  pelo

Procurador  da República  signatário,  no exercício de suas  atribuições  constitucionais  e  legais  e,

especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º,

6º, 7º e 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução

CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006:

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc.

III, da CF/88);

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do

patrimônio público e da moralidade administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição

Federal);

CONSIDERANDO que o art. 129, II, da Constituição da República estabelece como

dever do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços

de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,  promovendo  as  medidas

necessárias a sua garantia;

CONSIDERANDO a representação encaminhada por Vereador do Município de Brejo

da Madre de Deus, apontando problemas na obra de reforma e Ampliação da Escola Municipal

nossa Senhora do Desterro, na comunidade do Sítio Tambor de Cima;

CONSIDERANDO  a  informação  constante  de  reportagem

(https://www.youtube.com/watch?v=pCMpuKgt-ww), quanto à situação da Escola Municipal nossa

Senhora do Desterro, com imagens em que aparecem partes da obra em deterioração, destacando
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http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/37227/RES_CSMPF_2010_87.pdf
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que, enquanto a obra permanece paralisada e inacabada os alunos estudam em garagens alugadas,

que não teriam nem mesmo banheiro.

CONSIDERANDO os termos do Despacho Cível nº 269/2017 – CRU;

RESOLVE:

Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com o seguinte objeto:

“Apurar a notícia de paralisação/atraso em obra da Escola Municipal Nossa Senhora do

Desterro da Comunidade do Sítio Tambor de Cima, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de

Brejo da Madre de Deus e custeada parcialmente por verbas federais (FUNDEB).”

Devem ser cumpridas, nesse sentido, as seguintes diligências:

- Designe-se a secretaria data, preferencialmente o dia 23/10/2017, para a realização de

reunião,  no  Ministério  Público  Federal,  com  a  presença  de  representante  da  empresa  MAV

CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA e da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus. Requisite-se a

presença de representantes com poder de decisão. Na reunião o representante da Prefeitura deverá

apresentar informações atualizadas sobre a obra, identificar as pendências para conclusão, apontar

que providências foram tomadas para que os alunos tenham aulas em local adequado no período

necessário para conclusão da obra e informar o cronograma de conclusão da obra;

- Convide-se para reunião o membro do Ministério Público Estadual da Promotoria de

Justiça de Brejo da Madre de Deus/PE, bem como o vereador responsável pela representação;

- Oficie-se à Prefeitura do Município de Brejo da Madre de Deus/PE, para que informe,

com urgência, se a obra objeto da Escola Municipal Nossa Senhora do Desterro da Comunidade do

Sítio Tambor de Cima já foi retomada, apresentando seu cronograma de execução. Deve a Prefeitura

esclarecer o porquê da paralisação das obras e atraso na conclusão, apontando se chegou a rescindir

contrato com a empresa contratada, MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA; A prefeitura deve

encaminhar cópia da licitação realizada para a contratação da empresa, cópia de todos os aditivos

aos  contratos  relacionados  à  obra,  assim  como  cópia  dos  respectivos  empenhos,  boletins  de

empenho, comprovantes de pagamento e notas fiscais.

- Oficie-se à MAV CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA para que esclareça o porquê

do atraso/paralisação das obras da Escola Municipal Nossa Senhora do Desterro da Comunidade do

Sítio Tambor de Cima, apresentando ao MPF os boletins de medição e notas fiscais relacionadas a

parte da obra que chegou a realizar; Deve a empresa apontar se teve seu contrato com o município

de Brejo da Madre de Deus rescindido, bem como informar se concluiu as demais obras para que foi

contratada pelo referido município, relacionando-as.



- Oficie-se ao ex Prefeito José Edson Souza e ao ex Secretário de Obras Everton José Jó

para que esclareça as razões para o atraso do início e conclusão das obras da reforma e ampliação da

Escola Municipal Nossa Senhora do Desterro da Comunidade do Sítio Tambor de Cima;

Sigam os ofícios com a cópia do Despacho 208/2017..

Remeta-se  esta  portaria  e  os  documentos  anexos  à  Subcoordenadoria  Jurídica  para

registro e autuação como Inquérito Civil,  vinculado à 5ª  Câmara de Coordenação e Revisão do

Ministério Público Federal.

Publique-se. Cumpra-se.

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA
Procurador da República
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