
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO

PORTARIA Nº 2008, DE 6 DE AGOSTO DE 2015.

Procedimento Preparatório nº 1.18.000.002270/2014-79

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República  que  esta

subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e:

Considerando a existência de procedimento preparatório com o objetivo de apurar as

irregularidades na execução e prestado de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE),

nos anos de 2001 a 2010;

Considerando a informação de fls. 177/178, do Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educação, no sentido de que o Município de Mozarlândia recebeu recursos, via PDDE, apenas

no ano de 2006, no montante de R$ 10.951,80 (dez mil, novecentos e cinquenta e um reais, e oitenta

centavos)

Considerando  que  o  prosseguimento  da  atividade  apuratória  demanda,  contudo,

providência de ordem formal, pois o art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF determina

que exaurido o prazo do procedimento uma de três providências deve ser adotada pelo membro do

parquet: ajuizamento da demanda, arquivamento ou conversão em inquérito civil público.

Determino a conversão do presente procedimento preparatório em Inquérito Civil

Público, tendo como objeto apurar as irregularidades no Programa Dinheiro Direto na Escola, no

ano de 2006, no Município de Mozarlândia;

Feito, determino a adoção das seguintes diligências:

a) oficie-se ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, solicitando cópia

integral  do  procedimento  administrativo  instaurado  para  averiguar  as  contas  prestadas  pelo

Município de Mozarlândia, no tocante à execução do Programa Dinheiro Direto na Escola, no ano

de  2006,  contendo,  inclusive,  as  notificações  realizadas  pela  autarquia  ao  então  Prefeito  do

Município.  Solicite-se,  também, que informe se os recursos eventualmente não executados pelo

Município foram devidamente restituídos à União;

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/37227/RES_CSMPF_2010_87.pdf


b) tendo em vista que a documentação acostada pelo Município às fls. 209/237 não

demonstra  a  execução  dos  recursos  transferidos  via  PDDE,  oficie-se  novamente  ao  gestor,

requisitando, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias,  comprovantes da regular execução dos

recursos (notas fiscais,  notas de empenho, ordens de pagamento,  comprovantes  de execução de

serviços,  etc.)  ou de  sua  integral  restituição  à  União,  bem como extratos  bancários  das  contas

vinculadas (Conta nº 14.764-8, Agência nº 1806-6, e Conta nº 14.765-6, Agência nº 1806-6, ambas

do  Banco  do  Brasil),  nos  anos  de  2006  e  2007,  demonstrando  quem  era  responsável  pela

movimentação das contas, qual a destinação dos recursos, bem como cópias dos microfilmes de

todos os cheques emitidos (frente e verso) e movimentações via TED.

MÁRIO LÚCIO DE AVELAR
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