
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO

PORTARIA Nº 4, DE 31 DE JANEIRO DE 2018.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  do  Procurador  da

República abaixo subscrito, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129,

inciso II, da Constituição da República; pelos artigos 2º, 5º, incisos II, “b” e “d”, III, “b” e “e”

IV e V, “a”, 38, inciso I, todos da Lei Complementar nº. 75/93 e pela Resolução n. 23/2007,

do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e Resolução n. 87/2010, do Conselho

Superior do Ministério Público Federal (CSMPF):

CONSIDERANDO  ser  função  institucional  do  Ministério  Público  Federal,

dentre outras, executar as medidas necessárias para garantir o respeito dos Poderes Públicos e

dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, relativos

às ações e aos serviços de educação;

CONSIDERANDO  que  incumbe,  ainda,  ao  Ministério  Público  Federal  a

função de zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos às finanças públicas,

defendendo o patrimônio público e social,  bem como os direitos e interesses das crianças,

dentre outros;

CONSIDERANDO  que  nos  autos  do  Procedimento  Preparatório  nº

1.20.005.000092/2014-43, cujo objeto era a apuração da responsabilidade civil da empresa

ALIANÇA  CONSTRUÇÕES  LTDA.  pelo  excessivo  atraso  na  conclusão  da  Creche

localizada no Bairro Residencial Buriti (Contrato nº 3968/2011, Convênio nº 703223/2010

firmado entre  o Município  de Rondonópolis  e o  Fundo Nacional  de Desenvolvimento  da

Educação, SIAFI nº 664995), foi homologada a promoção de arquivamento em relação à 5ª

Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  eis  que  não  fora  identificada  prática  de  atos  de

improbidade administrativa (fls. 60/62 e 66/67).

CONSIDERANDO que, embora não constatadas irregularidades na execução

da aludida obra pública, senão o atraso desta, o que não caracteriza, a princípio, ato ímprobo,

foi  determinado  pela  1ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  (Direitos  Sociais  e  Atos

Administrativos  em  geral),  após  remessa  pela  5ª  CCR,  a  realização  de  diligências  para
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verificação das providências tomadas para a conclusão da obra e prestação de contas (fls.

70/71);

RESOLVE:

Art. 1º INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para verificar a execução da obra

objeto do Contrato nº 3968/2011 firmado entre o Município de Rondonópolis/MT e a empresa

Aliança Construções LTDA., como resultado do Convênio nº 703223/2010 celebrado entre

aquele Município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (SIAFI nº 664995 –

Programa Nacional  de Reestruturação  e  Aquisição  de Equipamentos  para  a  Rede Escolar

Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA).

Art. 2º Determinar, como diligências preliminares, as seguintes:

I  –  registre-se  e  autue-se  o  presente  como  Inquérito  Civil,  vinculado  à  1ª

Câmara de Coordenação e Revisão, tendo por objeto: “Acompanhar a execução do Contrato

nº  3968/2011,  firmado  entre  o  Município  de  Rondonópolis/MT  e  a  empresa  Aliança

Construções LTDA., visando à construção de creche municipal localizada no bairro Jardim

Residencial  Buriti  em  Rondonópolis/MT.  PROINFÂNCIA.  Convênio  nº  703223/2010.

FNDE.”

II  -  considerando  o  vencimento  do  prazo  de  tramitação  do  presente

procedimento  em  1.152  dias,  haja  vista  seu  recente  retorno  das  1ª  e  5ª  Câmaras  de

Coordenação e Revisão, adote-se as providências necessárias para a regularização;

II – oficie-se à Prefeitura Municipal Rondonópolis, para que informe, no prazo

de 20 (vinte) dias, a atual situação de execução do Contrato nº 3968/2011, firmado entre o

referido município e a empresa Aliança Construções LTDA., para a construção de creche

municipal no bairro Residencial Buriti, encaminhando documentação comprobatória. Anexe

cópia da presente portaria;

III – oficie-se ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que

informe, no prazo de 20 (vinte) dias, o andamento do Convênio nº 703223/2010, SIAFI nº

664995,  notadamente  acerca  da  efetivação  da  prestação  de  contas  pelo  Município  de

Rondonópolis/MT. Anexe cópia da presente portaria

IV – publique-se, nos termos do art. 7º da Resolução CNMP nº 23/2007 e art.

16 da Resolução n. 87/2010

RAUL BATISTA LEITE

Procurador da República
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Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, em 02/02/2018 . Caderno 
Extrajudicial, p. 17.
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