
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 62, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito,

titular do 3º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Pernambuco, em

razão das atribuições conferidas pelo art. 129, III da Constituição Federal, art. 6º, inc. VII, “b” e art.

7º, inc. I, ambos da Lei Complementar nº 75/93, Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do

Ministério Público Federal e Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.

CONSIDERANDO que foram distribuídos ao 3º Ofício de Combate à Corrupção da

Procuradoria da República em Pernambuco os autos da Notícia de Fato nº 1.26.000.001554/2016-

38.

CONSIDERANDO que o procedimento acima foi autuado para apurar especificamente

as  seguintes  irregularidades  constatadas  pela  CGU  e  descritas  no  Relatório  de  Fiscalização  nº

V01025, referentes à execução do contrato de repasse nº 0351.571-23/2011 (SICONV nº 671062),

firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Olinda, cujo objeto é a execução de obras

de contenção de encosta em áreas de risco:

I - a prefeitura está sendo omissa na fiscalização da obra, sendo conivente com o grande

atraso  na  execução da  mesma,  comprometendo  o  controle  da  qualidade  dos  serviços  e  efetiva

execução do contrato (constatações 2.2.1 e 2.2.3);

II  –  Na  planilha  orçamentária  da  empresa  vencedora  consta  o  item “elaboração  de

projetos  executivos  e  outros  estudos  e  projetos  complementares  necessários  à  execução  do

empreendimento”,  no  valor  de  R$  785.560,89,  sem  o  detalhamento  analítico  de  custo,

inviabilizando  o  trabalho  de  parametrização  do  custo  mencionado  em relação  ao  cobrado  pelo

mercado (constatação 2.2.2).

CONSIDERANDO  que  os  fatos  acima  podem  caracterizar  ato  de  improbidade

administrativa previsto nos arts. 10, VIII e 11, I e II da Lei n.º 8.429/1992.

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de elementos probatórios com vista a

confirmar as condutas acima mencionadas.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/5303
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/37227


DETERMINA:

1) a instauração de Inquérito Civil para apuração dos fatos e suas circunstâncias;

2) a publicação da presente Portaria no Diário Oficial e no portal do Ministério Público

Federal;

3) a comunicação da presente instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do

Ministério Público Federal, no prazo de 10 (dez) dias;

4) a título de diligência investigatória inicial, seja requisitado à Controladoria Geral da

União cópias integrais, preferencialmente em meio digital,  dos Papéis de Trabalho referentes às

constatações 2.2.1. 2.2.2 e 2.2.3 do Relatório de Fiscalização nº V01025.

CLAUDIO HENRIQUE CAVALCANTE MACHADO DIAS
Procurador da República

Este texto não substitui o  publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 19 jan. 2017. Caderno Extrajudicial, p. 27.

http://textual.pgr.mpf.mp.br/aplicativos/bases/DiarioMPF/EDMPF-EXT/DMPF-EXTRAJUDICIAL-2017-01-18.pdf

