
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO

PORTARIA Nº 171, DE 18 DE ABRIL DE 2016.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  procurador  da  República  que  esta

subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento na Resolução nº

23/2007 do Conselho Nacional  do Ministério  Público  e na  Resolução nº  87/2006 do Conselho

Superior do Ministério Público Federal,

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato MPF/PR/GO nº 1.18.000.001111/2016-19

– instaurada a partir de representação de vereadores do município de Taquaral/GO, dando conta de

do uso de servidores e máquinas do município na execução das obras do parque municipal  da

cidade, que deveriam ser executadas pela empresa contratada com recursos federais do Convênio

786086, bem como que o proprietário da empreiteira teria relação de parentesco com o prefeito e

que as obras estariam sendo executadas em desacordo com o projeto;

CONSIDERANDO  que  tal  fato  pode  caracterizar,  em  tese,  ato  de  improbidade

administrativa, tipificado na Lei nº 8.429/92;

RESOLVE  CONVERTER  A  NOTÍCIA  DE  FATO  EM  INQUÉRITO  CIVIL

PÚBLICO, a fim de colherem informações, documentos e outros elementos indispensáveis para

subsidiar a atuação do Ministério Público Federal, pelo que DETERMINA, desde logo:

a)  a  atuação  desta  portaria  como  ato  de  conversão  da  Notícia  de  Fato  em ICP,

acompanhada da classificação do feito,  no Sistema Único de Informações, com área de atuação

“tutela coletiva”, e da realização das anotações pertinentes na capa dos autos e nos registros desta

Procuradoria da República;

b) expedição de ofício à Promotoria de Justiça da Comarca de Taquaral, instruído

com cópia digitalizada integral dos autos, deprecando:

b.1) diligência no local das obras de construção do Parque Temático de Turismo e

Lazer (Lago Taquaral), a ser realizada pelo Oficial de Promotoria, com a finalidade de:
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b.1.1)  proceder  ao  cadastramento  das  máquinas  e  caminhões  que  estiverem

trabalhando na obra (com a sua descrição, número de chassis, cópia dos documentos de propriedade

e nome e qualificação do operador/motorista);

b.1.2) obtenção de cópia integral do diário-de-obra que por ventura se encontre no

respectivo canteiro ou escritório da empreiteira contratada;

b.1.3) identificação e qualificação dos operários que estejam trabalhando na obra no

momento da diligência;

b.1.4) identificação e qualificação do responsável pela execução das obras;

b.2) tomar o depoimento do servidor municipal (operador de máquinas) IVAILDO

JOSÉ DA SILVA (Bezorim), a respeito dos fatos noticiados;

c) Solicite-se à ASSPAD/GO que:

c.1) extraia do SICONV todas as informações e documentos pertinentes ao Convênio

786086, firmado com o município de Taquaral, e grave os dados extraídos em mídia digital para ser

juntado aos autos;

c.2) pesquise nos sistemas disponíveis a existência de cadastro de matrícula da obra

investigada (CEI) sob a titularidade da empreiteira contratada ESTRUTURAL CONSTRUTORA E

INCORPORADORA EIRELI EPP, CNPJ 15.579.853.0001/34, bem como relacione os empregados

registrados como sendo vinculados a ela (obra), com as respectivas profissões, datas de início e

término dos vínculos e remunerações percebidas;

c.3) identifique a eventual existência de vínculos de parentesco entre o proprietário

da  ESTRUTURAL  CONSTRUTORA  E  INCORPORADORA  EIRELI  EPP,  CNPJ

15.579.853.0001/34 e o prefeito de Taquaral, WILLIS ANTÔNIO DE MORAIS;

d) solicite-se à SEAP a realização de perícia:

d.1) de engenharia nas obras descritas no item anterior, com a finalidade de apurar se

houve sobrepreço, superfaturamento ou pagamento por serviço não realizado, realizado a menor ou

em desacordo com o projeto;

d.2)  contábil,  para  identificar  possíveis  indícios  de  que  a  licitação  tenha  sido

direcionada, simulada ou de outro modo fraudada;

Para viabilizar a realização das perícias ora determinadas, requisite-se da prefeitura

de Taquaral cópia integral do processo licitatório, inclusive contratos e aditivos, medições, atestados

de execução, faturas, comprovantes de pagamento e projeto executivo.



O  ofício  à  Prefeitura  só  deverá  ser  expedido  após  a  conclusão  da  diligência

determinada no item “b” acima;

e) até o total cumprimento das diligências determinadas nos itens “b” e “c” acima, o

ICP deverá tramitar em caráter reservado, para não prejudicar as investigações.

HELIO TELHO CORRÊA FILHO
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