
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 8, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018

NF nº  1.26.002.000019/2018-10.  “  Apurar  irregularidades  verificadas  na

aplicação de recursos do Ministério do Turismo (Siconv nº 757244) pela

CGU no Município de Caruaru em acordo com o Relatório nº 201701311 do

Programa de Fiscalização de Entes Federativos - V04º Ciclo”

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  o  recebimento  do  Relatório  201701311  do  Programa  de

Fiscalização de Entes Federativos - V04º Ciclo, elaborado pela CGU;

CONSIDERANDO que o relatório apresenta grande quantidade de questões apontadas a

demandar uma apuração pelo MPF;

CONSIDERANDO  que  a  presente  Notícia  de  Fato,  em  acordo  com  despacho  de

distribuição, foi autuada especificamente em relação aos indícios de irregularidades na aplicação de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://www.lex.com.br/doc_20790453_RESOLUCAO_N_87_DE_3_DE_AGOSTO_DE_2006.aspx
http://www.lex.com.br/doc_20790453_RESOLUCAO_N_87_DE_3_DE_AGOSTO_DE_2006.aspx


recursos  do  Ministério  do  Turismo  no  Município  de  Caruaru,  em  acordo  com o  Relatório  nº

201701311 do Programa de Fiscalização de Entes Federativos - V04º Ciclo;

CONSIDERANDO  que,  após  desmembramentos  no  termos  do  Despacho  Cível  nº

16/2018, resta como objeto do presente procedimento apurar as irregularidades apontadas pela CGU

a envolver suposto superfaturamento em decorrência de superestimativa de quantidades;

CONSIDERANDO os indicativos de que os pagamentos envolveram verbas federais do

Programa/Ação 23695116610V00026 - Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão / Apoio

a Projetos de Infra-Estrutura Turística;

CONSIDERANDO os demais termos do Despacho Cível nº 25/2018;

RESOLVE:

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

Apurar  irregularidades  verificadas  na  aplicação  de  recursos  do  Ministério  do

Turismo (Siconv nº 757244) pela CGU no Município de Caruaru em acordo com o Relatório nº

201701311 do Programa de Fiscalização de Entes Federativos - V04º Ciclo;

Devem ser cumpridas, nesse sentido, as seguintes diligências:

- Oficie-se à CGU para que encaminhe cópia dos papéis de trabalhos pertinentes aos

itens 2.1.1 2.1.2 - ordem de serviço 201700904 - do Relatório nº 201701311;

-  Oficie-se  à  Prefeitura Municipal  de Caruaru-PE para  que,  em 20 dias,  encaminhe

cópias dos papéis relativos ao pedido de reprogramação do Contrato de Repasse n. 364.931-46

(Siconv n.  757244),  assim como informe se já  foram efetivados os  devidos  ajustes  para evitar

ampliar o superfaturamento decorrente do superdimensionamento da contratação. Deve a Prefeitura

informar  que  medidas  tomou  para  identificar  os  responsáveis  pelo  superdimensionamento,

encaminhando ao MPF documentação comprobatória;

- Oficie-se à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo para, no prazo de 20 dias,

informar sobre o andamento do pedido formulado pela Prefeitura de Caruaru para reprogramação do

Contrato de Repasse n.  364.931-46 (Siconv n. 757244). Deve a Secretaria informar,  ainda, que

medidas  foram  tomadas  a  partir  do  constatado  pela  CGU  (2.1.1,  2.1.2  -  ordem  de  serviço

201700904, do Relatório nº 201701311).

- Oficie-se ao ex prefeito  de Caruaru-PE, José Queiroz,  para,  querendo, facultado o

acompanhamento por advogado, apresente esclarecimentos quanto aos fatos em destaque.  2.1.1,

2.1.2  -ordem  de  serviço  201700904,  do  Relatório  nº  201701311  da  CGU

(https://auditoria.cgu.gov.br/download/10365.pdf).

https://auditoria.cgu.gov.br/download/10365.pdf


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

Este texto não substitui o  publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 06 mar. 2018. Caderno Extrajudicial,
p. 29.
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