
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 2, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

PP Nº 1.26.000.001026/2016-89

“Apurar  possíveis  irregularidades  na  aplicação  dos
recursos do FUNDEB no Município de Camocim de São
Félix  no  ano  de  2016,  consistente  em  deficiências  no
fornecimento de merenda escolar e pagamento de salário
aos professores em patamar inferior ao piso salarial”. PP
nº 1.26.002.000112/2016-54.

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 n.º 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 que para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público

Federal poderá, nos procedimentos de sua competência, requisitar informações, exames, perícias e

documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta (artigo 8°, II, da Lei

Complementar 75/93);

CONSIDERANDO o recebimento de representação do Fundo Nacional de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm


Desenvolvimento à Educação, que encaminhou notícia de cidadã relatando que o Município de

Camocim de São Felix está falhando com o repasse do pagamento do novo piso salarial, de modo

que os professores não estariam recebendo o aumento do piso de 2016. A cidadã ainda destacou a

precariedade da merenda escolar adquirida pelo Município, afirmando “Tem dia que a merenda das

escolas é bolacha com suco e já teve dia que foi servido apenas um bolinho de saia a cada aluno e

nossos alunos reclamaram de ainda estarem com fome (...)”;

CONSIDERANDO o teor do Despacho Cível nº 167/2016 – CRU, relatando que em

consulta eletrônica no SIOPE, verificou-se que o mínimo de 60% das verbas Remuneração dos

Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício vem sendo respeitado, tendo o município

revertido, em 2015, 73,88% para tanto (fl. 10);

CONSIDERANDO ainda que na mesma oportunidade determinou-se a expedição de

Ofício à Prefeitura Municipal do Município de Camocim de São Felix para que informe se vem

pagando o piso salarial (referente ao ano de 2016) dos professores municipais, bem como se vem

fornecendo merenda escolar de modo adequado nas escolas municipais, devendo apontar o cardápio

regular e as licitações realizadas no ano de 2016 para aquisição de alimentos para a merenda;

CONSIDERANDO que o Ofício de resposta nº 136/GAP/PMCSF não esclareceu todos

os quesitos solicitados pelo Parquet;

CONSIDERANDO que o prazo de tramitação como procedimento preparatório se

encerrou e que ainda há necessidade de manutenção da presente apuração;

RESOLVE:

Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público, o qual virá

a dispor do seguinte objeto:

“Apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEB no Município

de Camocim de São Félix no ano de 2016, consistente em deficiências no fornecimento de merenda

escolar e pagamento de salário aos professores em patamar inferior ao piso salarial”.

A Prefeitura de Camocim de São Félix informou por meio do Ofício nº

136/GAP/PMCSF que vem pagando o piso salarial aos professores desde junho de 2016, entretanto

não apresentou documentos comprovando essa informação. Por outro lado, encaminhou cópia do

cardápio da merenda das escolas daquele município referente aos meses de fevereiro até dezembro



de 2016, mas não encaminhou os documentos acerca das licitações realizadas no ano de 2016 para

aquisição de alimentos para a merenda, como foi solicitado anteriormente por este órgão ministerial.

Assim, determino:

a) Oficie-se a Prefeitura do Município de Camocim de São Felix para que, no prazo de

15 (quinze) dias, encaminhe os documentos que comprovam o efetivo pagamento do piso salarial

aos professores da rede municipal de ensino no ano de 2016, bem como enviem cópias dos

processos licitatórios para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, do mesmo ano.

Publique-se. Cumpra-se.

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA
Procurador da República
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