
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 5, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018

NF  nº  1.26.002.000023-2018-70.  “Instaurar  Inquérito  Civil  para  apurar

irregularidades  verificadas  na  aplicação  de  recursos  do  Ministério  da

Educação pela CGU no Município de Caruaru, especificamente no que se

refere  ao  Programa  Nacional  de  Transporte  Escolar,  em  acordo  com  o

Relatório nº 201701311 (Itens 2.2.10, 2.2.12, 2.2.13 da Ordem de Serviço nº

201700893) 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;

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


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

distribuição,  foi  autuada  especificamente  em  relação  indícios  de  irregularidades  no  transporte

escolar  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,  no  âmbito  do  transporte  escolar  no  Município  de  Caruaru-PE,  a  envolver  suposta

subcontratação irregular, suposto superfaturamento em razão de dimensões de rota e suposto

superfaturamento em razão da diferença entre a qualidade do serviço contratada e a prestada;

CONSIDERANDO os indicativos de que os pagamentos envolveram verbas do Fundeb;

CONSIDERANDO os demais termos do Despacho Cível nº 16/2018;

RESOLVE:

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

Apurar irregularidades verificadas na aplicação de recursos do Ministério da Educação

pela CGU no Município de Caruaru, especificamente no que se refere ao Programa Nacional de

Transporte Escolar, em acordo com o Relatório nº 201701311 (Itens 2.2.10, 2.2.12, 2.2.13 da Ordem

de Serviço nº 201700893) do Programa de Fiscalização de Entes Federativos - V04º Ciclo;

Devem ser cumpridas, nesse sentido, as seguintes diligências:

a) Solicite-se pesquisa ASSPA em relação à pessoa jurídica Empresa D C T de Melo

Ltda (CNPJ n° 07.382.185/0001-95), inclusive com cópia de seus atos constitutivos, número de

funcionários e demais dados de qualificação e endereço.

b) Oficie-se ao DETRAN para que informe a totalidade dos veículos da D C T de Melo

Ltda (CNPJ n° 07.382.185/0001-95). Solicite-se que o DETRAN informe também os veículos da

empresa que já foram, por ventura, alienados.

c) Oficie-se à Prefeitura Municipal de Caruaru-PE, para que encaminhe documentos que

demonstrem ter tomado providências diante do constatado no Item 2.1.10, 2.2.12 e 2.2.13 da ordem

de  serviço  nº  01700893  do  Relatório  da  CGU,  especificamente  comprovando  se  instaurou

procedimento apuratório a fim de verificar os responsáveis pelas referidas irregularidades; assim

como para cobrar da pessoa jurídica contratada eventuais valores recebidos indevidamente desde

2014, considerando a informação da Prefeitura no sentido de que teria reduzido 30% das rotas em

maio de 2017 (a partir das constatações da CGU). Deve a Prefeitura, ainda, informar se já realizou

nova licitação e encaminhar documentos comprobatórios de que já realizou o georreferenciamento

das rotas do transporte escolar.



d)  Notifique-se  o  ex  Prefeito  de  Caruaru  (2013-2016)  para,  querendo,  facultado  o

acompanhamento por advogado, manifestar-se sobre os Itens 2.2.10, 2.2.12, 2.2.13 da Ordem de

Serviço nº 201700893 do Relatório da CGU (https://auditoria.cgu.gov.br/download/10365.pdf);

e) Oficie-se à CGU para que encaminhe cópia dos papéis de trabalho relacionados aos

itens  2.2.10,  2.2.12,  2.2.13  da  ordem  de  serviço  nº  01700893,  indicando  se  apurou  eventuais

responsáveis por tal irregularidades;

f) Oficie-se à D C T de Melo Transportes Ltda. - ME (CNPJ n° 07.382.185/0001-95)

para,  querendo, facultado o acompanhamento por advogado, apresente esclarecimentos sobre os

fatos apontados nos itens 2.2.10, 2.2.12, 2.2.13 da Ordem de Serviço nº 201700893 do Relatório da

CGU (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, 26 fev. 2018. Caderno Extrajudicial, 
p. 25.
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